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ACTA PLE NÚM. 7/17 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 29 DE JUNY 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 29 DE JUNY DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 29 de 
juny de dos mil disset, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, 
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, 
els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es relacionen, 
en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del senyor 
Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
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 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 6/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE MAIG D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 6/17 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:13 al 00:01:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=73.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=73.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=73.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació l’acta és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
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- Decret núm. 2729/17 de data 1 de juny 
... 
 
Vista la proposta de Pla d’Actuació Municipal pel període 2017-2019 que ha presentat 
el Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança desprès de tot el procés de gestió, 
negociació i concreció del projecte inicial elaborat sota la seva direcció, de 
conformitat amb la delegació d’atribucions que se li van conferir pel Decret d’aquest 
alcaldia numero 1698/2016, de data 19 d’abril, 
 
Atès que un dels compromisos assolits per l’Equip de Govern d’aquest Ajuntament va 
ser l’elaboració d’una proposta de Pla d’Actuació Municipal per aquest mandat, en 
què hi hagués un procés de participació ciutadana que es garantís diferents formes de 
fer-ho, utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, així com 
tallers de ciutadania, 
 
Atès, que la proposta de Pla d’Actuació Municipal és un document de planificació dels 
programes i projectes que el govern de la ciutat es compromet a porta a terme 
durant un determinat període de temps per tal d’acomplir els objectius estratègics 
prèviament establerts, 
 
Atès que el procés ha estat llarg, donat que s’han hagut d’analitzar les aportacions 
realitzades i fer una proposta d’incorporació d’aquelles que pel seu contingut 
enriquien el document original, i una negociació extensa en el temps per tal 
d’aconseguir una proposta de text definitiu que comptés amb el màxim possible de 
consens. 
 
Atès l’informe favorable de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2017 a la 
proposta del Pla d’Actuació Municipal 2017-2019 que es va sotmetre a la seva 
consideració, 
 
Aquesta Alcaldia – Presidència, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal 2017-2019, que s’adjunta al present 
acord i que forma part integrant del mateix. 
 
Segon.- Difondre el contingut de l’aprovació del Pla, a través de la pàgina web 
municipal i el Cornellà – Informa,  per general coneixement de la ciutadania, així com 
publicar el seu contingut íntegre. 
 
Tercer.- Fer un seguiment anyal del grau d’execució i compliment del Pla d’Actuació, 
que s’haurà de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern i publicar els seus 
resultats en la pàgina web municipal i el Cornellà – Informa 
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Quart.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal, en la 
seva propera sessió que es celebri. 
 
 

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
2017 -2019 

 
EIX 1 

 
POTENCIAR L’ECONOMIA LOCAL I L’OCUPACIÓ 

 
1.1. Establir un sistema d’ajuts de manera globalitzada 
 
1.1.1. Implementar un sistema de tarifació plana als locals comercials propietat del 
conjunt d’organismes que formen part de l’actuació municipal. 
 
1.1.2. Crear un fons d’ajuts econòmics per a l'establiment d'empreses viables amb 
arrelament a la ciutat (a retornar social o econòmicament o a fons perdut). 
 
 
1.2. Innovar des del territori com a laboratori ciutadà (el col·laboratori) 
 
1.2.1. Posicionar el Citilab, Cornellà i el Baix Llobregat com a la institució, la ciutat i la 
comarca referència de la innovació col·laborativa, oberta a tothom, dins de 
l’estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya i d'Europa. 
 
1.2.2. Promoure el Citilab com eina principal per executar accions d’innovació digital i 
transparència i pel foment de la innovació col.lectiva, ciutadana i comunitària, i 
reducció de la bretxa digital. 
 
1.2.3. Captar i facilitar el desenvolupament, el compromís i la coresponsabilitat de 
grups, equips i comunitats obertes com a agents innovadors del territori dins de la 
innovació social digital, l’economia en xarxa i en resposta a la necessitat del co-
disseny de projectes que donen resposta als desitjos, necessitats i reptes de la societat 
més propera. 
 
1.2.4. Impulsar accions formatives d’innovació (per exemple: Weeks, Days, JAMs, 
Hacks, etc.) i accions d’intercanvi tipus xerrades o debats per àmbits temàtics. 
 
1.2.5. Compartir la cultura d’innovació en organitzacions i empreses. 
 
1.2.6. Co-dissenyar i desenvolupar projectes d’innovació en col·laboració amb els 
agents innovadors, d’interès públic i generadors d’ocupació o del tercer sector. 
 
1.2.7. Aportar innovació en forma de solucions de valor: racionals, originals, noves i/o 
atractives. 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
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1.2.8. Generar nou coneixement local i global alhora; així com dissenyar el model de 
transferència del coneixement i sostenibilitat econòmica del Citilab. 
 
1.2.8. «A prop teu»: crear comunitats de ciutadans actius i compromesos que 
participin en la millora dels espais públics, realitzant-ho a través dels nous models de 
comunicació oberts de les xarxes socials. A més, es considera necessari dissenyar 
eines que permetin la participació, la relació, la comunicació i la implicació del 
ciutadà en l’administració pública, a través de temes d’interès comú. 
 
 
1.3. Promoure aprendre a innovar 
 
1.3.1. Opensurf: formar i assessorar a tothom en l’àmbit d’Internet i de les noves 
tecnologies. Espai de formació contínua i oberta on la ciutadania es fa partícip dels 
processos d’innovació (foment de l’ús de software lliure, les eines on line, la creació 
de xarxa i el coneixement compartit). 
 
1.3.2. Inicia’t: diferents projectes que ajuden a iniciar-se en el món digital. 
 
1.3.3. Edutec: Citilab facilita a diferents tipus d’usuaris diversos programes de 
caràcter pràctic i experimental per aprendre a innovar. S’utilitzen mètodes i eines 
tecnològiques encaminades a desenvolupar projectes i a les quals tothom, sense 
coneixement previ, hi pot accedir. 
 
1.3.4. Mindthe gap: es tracta d’un projecte europeu promogut per 5 socis del Regne 
Unit, Països Baixos i Espanya que té per objectiu principal la promoció i 
l’ensenyament de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM), 
atesa la manca de competències en el sector de la Unió Europea i, en especial, la 
manca de dones en aquestes especialitats i les taxes de deserció creixent d’STEM de 
les noies. 
 
1.3.5. Jam today: amb aquest projecte europeu és pretén portar a terme 
esdeveniments participatius (JAM) per al desenvolupament de jocs que ensenyin a la 
població en TIC, hàbits de salut i matemàtiques, dins de les línies estratègiques de la 
UE en el seu pla 2020. 
 
1.3.6. Pelars: aquest projecte europeu vol desenvolupar escenaris de treball on 
s'introdueixin tant elements d'avaluació com mètodes d'obtenció de dades que 
permetin mesurar d'una manera objectiva l'impacte positiu de les TIC en l'educació de 
les matèries de ciències, enginyeria, tecnologia i matemàtiques (STEM). 
 
1.3.7. Seniorlab: posar en valor el coneixement de la gent gran i tendir cap a 
l’envelliment actiu. Es tracta d’evitar la fractura social i promoure la inclusió en la 
nova societat del coneixement dels sèniors, desenvolupant els seus projectes 
personals o en grup amb eines tecnològiques, com a eina d’aprenentatge. 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
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1.4. Oferir suport als autònoms, microempreses, cooperativisme, economia social i 
comunitat 
 
1.4.1. Suport als autònoms i microempreses (SAMI): atraure talent i facilitar un 
entorn per donar suport a autònoms i microempreses. Es tracta de facilitar espais i 
donar suport als projectes i les activitats promogudes per estudiants, aturats, 
emprenedors o microempreses. 
 
1.4.2. Suport a la comunitat (SUCOM): atraure talent i facilitar un entorn de suport a 
les xarxes de col·laboració. Es tracta de facilitar espais i donar suport a projectes i 
activitats promogudes per ciutadans, associacions i entitats, comunitat educativa, 
administració pública i universitat; i, d’altra banda, difondre experiències i projectes 
col·lectius oberts. 
 
1.4.3. Suport a la creació d’ocupació mitjançant a la creació de cooperatives i 
iniciatives d’economia social. 
 
 
1.5. Teixir xarxes socials d’innovació, coneixement i valor 
 
1.5.1. Facilitar espais d’intercanvi, de divulgació i de transferència de coneixement. 
 
1.5.2. Atendre les peticions de xarxes socials d'innovació de tercers, per a la 
col·laboració amb altres institucions. 
 
 
1.6. Oferir orientació professional als ciutadans per a la consecució del seu objectiu 
professional  
 
1.6.1. Fomentar programes de reorientació laboral. 
 
1.6.2. Canalització d’usuaris (entrevistes d’orientació professional). 
 
1.6.3. Club de la feina. 
 
1.6.4. Llei de Barris (dispositiu d’orientació al barri de Sant Ildefons). 
 
 
1.7. Fomentar la Formació Professional i millorar els processos de transició escola-
treball 
 
1.7.1. Transició escola-treball: joves per l’ocupació (incorporació al sistema educatiu 
reglat ESO, formació professionalitzada i contractació laboral). 
 
1.7.2. Foment de la formació dual (treball col·laboratiu entre xarxes d’empreses locals 
i serveis formatius). 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
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1.7.3. Nova definició dels programes de formació ocupacional específics per a majors 
de 45 anys. 
 
1.7.4. Creació de la taula de Formació Professional. 
 
 
1.8. Garantir l’acompanyament a la inserció laboral 
 
1.8.1. MARMI: Programa dirigit al col·lectiu PIRMI, d’orientació, d’acompanyament i 
inserció. 
 
1.8.2. Activa’t: acompanyament a la inserció dels usuaris del departament. 
 
1.8.3. Borsa de Treball. 
 
 
1.9. Contractar col·lectius amb dificultats d’inserció 
 
1.9.1. Reedició del projecte Ocupa’m 6+6. 
 
1.9.2. Contractació plans d’ocupació: bases reguladores del procés de selecció del 
personal dels plans d’ocupació. Revisant les bases als efectes d’actualizar-les d’acord 
a les noves demandes, perfils professionals i altres aspectes de millora. 
 
1.9.3. Foment de l’ocupació per a majors de 45 anys en situació de llarga durada. 
 
1.9.4. Impulsar polítiques actives d’ocupació per a persones que finalitzen els plans 
d’ocupació locals. 
 
 
1.10. Reforçar la gestió emocional de l’atur 
 
1.10.1. Consolidar el projecte pilot col·laboratiu entre el tercer sector local i 
l’Ajuntament per atendre les patologies psicosocials derivades de la greu crisi 
econòmica. Centre d'Higiene Mental (OTL: Oficina tècnica laboral); impulsant un 
servei d'atenció psicosocial a les persones amb llargs períodes d'atur en coordinació 
amb Serveis Socials  
 
1.10.2. Horts socials. 
 
 
1.11. Optimitzar el coneixement del mercat laboral de Cornellà de Llobregat 
 
1.11.1. AODL: Agent d’ocupació de desenvolupament local que realitza tasques de 
col·laboració amb els agents del territori. 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=1
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1.11.2. Prospecció d’empreses per a la captació d’ofertes. 
 
1.11.3. Observatori del Mercat Laboral. 
 
 
 

EIX 2 
 

GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
2.1. Millorar la convivència de la ciutadania i fomentar la cohesió social i la vida 
comunitària.  
 
2.1.1. Continuar promovent la mediació davant els conflictes de convivència, 
entenent la mediació com a mecanisme que ajuda a promoure la participació activa 
de la ciutadania en la recerca de solucions als seus conflictes, contribuint així a la seva 
coresponsabilitat en el manteniment de la bona convivència en les comunitats, els 
barris i la ciutat; fomentant la coordinació i el treball transversal entre serveis públics, 
teixit associatiu i ciutadania per tal de prevenir situacions de trencament de la 
cohesió socials dels barris. 
 
2.1.2. Detecció i derivació de casos que requereixen la intervenció d’altres serveis 
municipals o locals que puguin oferir una resposta que ajudi a mantenir la cohesió 
dels veïns i veïnes davant una situació conflictiva. 
 
2.1.3. Mantenir les campanyes d’educació cívica: eina pedagògica per a la detecció i 
necessitats de les persones; així com l’abordatge dels conflictes d’interessos que es 
donen en l’ús de les places i els parcs de Cornellà i l’incompliment de les ordenances 
municipals. 
 
2.1.4. Mantenir i ampliar el programa de Patis oberts i de reforma dels patis de les 
escoles, com a alternativa per als infants i joves que volen realitzar pràctiques 
esportives o activitats educatives i culturals; en un espai més adequat que els parcs i 
places municipals. D’aquesta manera, es dóna un major rendiment a l’espai exterior 
de les escoles, mitjançant un ús reglamentat. 
 
 
2.2. Transformació de Cornellà en una ciutat més amable («Cornellà Natura») 
 
2.2.1. Utilitzar els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament per difondre 
l’ampli llistat de projectes a desenvolupar a tots els barris en aquest sentit 
(reordenació de l’Avinguda Alps, Parc de la Ribera...). 
 
2.2.2. Obrir espais de propostes, esmenes i valoració sobre els projectes. 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
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2.3. Apropar la mediació als joves 
 
2.3.1. Difondre el coneixement de la mediació a les escoles i instituts públics de 
Cornellà. 
 
2.3.2. Presentar la mediació com a eina de resolució de conflictes entre iguals, que 
ajuda les parts a construir una visió positiva del conflicte i com a motor pel canvi. 
 
2.3.3. Presentar la mediació com a procés que apodera les parts i les ajuda en la 
recerca d’eines per afrontar els conflictes; i, en definitiva, com a un mecanisme que 
pot contribuir a crear una societat més pacífica i tolerant. 
 
 
2.4. Millorar l’acollida de les persones nouvingudes i els processos d’establiment 
personal i familiar 
 
2.4.1. Continuar realitzant les sessions de benvinguda i acollida, per a proporcionar 
als nouvinguts coneixement de les normes de convivència i dels recursos de què 
poden disposar. 
 
2.4.2. Continuar realitzant les sessions de coneixement de l’entorn, per a 
proporcionar a la població femenina nouvinguda i resident a Cornellà un espai en el 
qual, a partir de les seves característiques culturals i personals, es faciliti la seva 
integració amb autonomia. 
 
2.4.3. Mantenir i fomentar les relacions amb les associacions de persones immigrades 
a Cornellà, mitjançant la realització de reunions periòdiques de suport i seguiment a 
les seves activitats i assessorament en matèries que tinguin a veure amb l’acollida i la 
convivència de les comunitats a les quals representen. 
 
2.4.4. Revisar i actualitzar els mecanismes de detecció de necessitats i oportunitats 
per tal de millorar i agilitar els processos d’atenció i derivació als serveis normalitzats. 
 
 
2.5. Desenvolupament del planejament urbanístic aprovat 
 
2.5.1. Desenvolupar el Planejament vigent d’acord amb les determinacions del 
Programa d’Actuació Urbanístic Municipal. 
 
2.5.2. Reclamar al Ministeri de Foment l’accessibilitat a l’estació de RENFE des del 
carrer Joan Maragall. 
 
2.5.3. Estudiar la connexió amb una passarel·la entre els espais públics situats al nord 
i al sud de l’estació. 
 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
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2.5.4. Remodelar urbanísticament els buits urbans situats entre l’estació i el carrer 
Ignasi Iglesias mitjançant el desenvolupament dels Plans de Millora Urbana 1 i 2, i el 
Pla Especial d’Infraestructures, i projectes de gestió i urbanització a fi i efecte de 
garantir la continuïtat dels espais lliures del barri del Pedró, i alhora obtenir sòls 
destinats a habitatge assequible i activitat econòmica. 
 
2.5.5. Remodelar urbanísticament el buit urbà situat entre el carrer Silici i la Ronda, 
mitjançant el desenvolupament del Pla de Millora Urbana número 5 i projectes de 
gestió i urbanització, a fi i efecte de la generació d’un gran parc urbà i alhora la 
implantació de sòl destinat a activitat econòmica al servei de la ciutat. 
 
2.5.6. Desenvolupar el sector Tintes Especiales, que ha de permetre la remodelació i 
rehabilitació urbana del darrer tram del passeig dels Ferrocarrils i alhora obtenir sòl 
destinat a habitatge assequible. 
 
2.5.7. Desenvolupar la implantació dels usos dels equipaments culturals i sanitaris al 
centre de la ciutat, en base a les conclusions sobre les necessitats de la ciutat i els 
processos participatius que es portin a terme. 
 
2.5.8. Desenvolupar la implantació d’activitat econòmica a l’entorn dels centres 
comercials, com és el cas de la parcel·la HOC a l’accés a la ciutat des de la Ronda 
Litoral. 
 
2.5.9. Garantir la informació del planejament urbanístic a la ciutadania des del 
manteniment de la col·laboració amb l’AMB i des del web municipal. 
 
2.5.10. Completar la informació urbanística mitjançant la informació al públic de la 
documentació escrita, tot prosseguint en la refosa del planejament endegada en el 
PAUM. 
 
2.5.11. Prosseguir en el desenvolupament urbanístic del sector Ribera-Salines a fi i 
efecte de completar l’estructura d’espais lliures del municipi i obtenir sòl destinat a 
activitat productiva i habitatge assequible. 
 
2.5.12. Promoure activament el desenvolupament dels sectors industrials i de serveis, 
en especial els eixos comercials, per a la implantació d’activitats productives i 
comercial, i vetllar perquè les activitats que es vulguin fer a la nostra ciutat, o 
aquelles que necessitin créixer, ho puguin fer. 
 
2.5.13. Desenvolupament de diversos sectors sobre la base dels criteris d’execució de 
remodelació urbana inclosos al projecte “Cornellà Natura”. 
 
2.5.14. Iniciar les tasques de rehabilitació dels edificis patrimonials, així com un 
programa de manteniment i millora del patrimoni artístic i cultural de la nostra 
ciutat. 
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2.5.15. Crear una comissió del paisatge urbà que procuri la unificació de criteris de 
disseny urbà, que millori la relació de les infraestructures de serveis amb l’entorn i 
vetlli per un espai urbà de qualitat per a tothom. 
 
2.5.16. Sol·licitar a les administracions competents les cessions a favor de la Ciutat 
dels sòls a l’entorn de les infraestructures a fi de poder integrar nous espais lliures a la 
Ciutat. 
 
2.5.17. Potenciar la perspectiva de gènere en el disseny urbà. 
 
2.5.18. Desenvolupar la integració de la bicicleta en les polítiques de trànsit i 
mobilitat de la nostra  
 
 
2.6. Establir polítiques d’habitatge sostenibles 
 
2.6.1. Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges amb l’aplicació de polítiques 
d’ajudes i d’assessorament als propietaris i a les comunitats, per fer-los més eficients, 
habitables i sostenibles. Facilitar i agilitzar la tramitació dels ajuts públics en matèria 
d’habitatge. 
 
2.6.2. Consolidar la gestió i la qualitat del manteniment del registre únic de 
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, així com facilitar, apropar i agilitar els 
tràmits que ha de fer el ciutadà a través del registre únic de sol·licitants d’habitatge. 
 
2.6.3. Potenciar el funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
2.6.4. Promoure, en el marc del planejament del sòl, unes condicions econòmiques 
que permetin polítiques destinades a habitatge assequible, tant de lloguer com de 
compra. 
 
2.6.5. Promoure, en el marc del planejament, el desenvolupament d’habitatge de 
lloguer des de mecanismes de gestió privada i en concessió. Reforçant alhora la 
participació i la gestió pública en el mercat d’habitatges de lloguer. 
 
2.6.6. Potenciar el funcionament de l’Oficina de Mediació Hipotecària amb les 
entitats col·laboradores. 
 
2.6.7. Incentivar la promoció d’habitatges protegits, amb fórmules de col·laboració 
entre operadors públics i privats. 
 
2.6.8. Potenciar mecanismes de mediació i intervenció pública; per posar pisos buits 
existents dins del mercat d’habitatge a un preu assequible de lloguer. Continuar 
aprofundint en el model de Borsa de Lloguer Social Municipal. 
 
2.6.9. Col·laborar i impulsar, amb altres administracions, la promoció d'habitatges de 
lloguer social. 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
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2.7. Realització d'un manteniment de la via pública més eficient 
 
2.7.1. Adequació dels horaris de recollida de contenidors i de serveis de neteja de la 
via pública. 
 
2.7.2. Increment de la neteja amb aigua de carrers i places; apostant per la 
recuperació d’aigua de pluja, l’aigua és un bé escàs i en episodis de sequera es 
requereix un protocol especial de restriccions. 
 
2.7.3. Creació d'un equip d'intervenció immediata, per a solucionar els petits 
desperfectes a la via pública i al mobiliari urbà. 
 
2.7.4. Reforma integral dels parcs infantils. 
 
2.7.5. Reforma integral dels «pipi-can» i la creació d'espais de lleure per a gossos. 
 
2.7.6. Diagnosi de la jardineria de la ciutat, per a aconseguir una vegetació més 
adequada que permeti un manteniment més eficient, substituint les plantes i arbres 
que calgui. 
 
2.7.7. Millorar el sistema de recollida de cartrons i mobles de la ciutat. 
 
 
2.8. Garantir la convivència i la seguretat ciutadana 
 
2.8.1. Ampliació de la Unitat de Seguretat Ciutadana a altres barris de la ciutat. 
 
2.8.2. Impulsar els plans de coordinació de Protecció civil. 
 
2.8.3. Modificació de les ordenances de convivència amb tolerància zero amb els 
propietaris de gossos que actuïn de manera incorrecta, amb el «graffiti» i altres 
comportaments incívics. 
 
2.8.4. Modificació de l'ordenança d'activitats, per a compaginar l'ús de les terrasses 
per part dels propietaris de bars amb el descans dels veïns. 
 
2.8.5. Racionalització de l'ús de l'espai públic per a la celebració d'actes públics, 
compaginant el seu aprofitament amb el descans dels veïns. 
 
 
2.9. Optimitzar l’atenció dels ciutadans garantint la valoració de la situació 
personal, familiar i econòmica, a partir d’un servei d’atenció integral 
 
2.9.1. Creació d’un servei d’informació i orientació amb professionals de les diferents 
àrees: Acció Social, Educació i Ocupació, per tal de facilitar una primera acollida i 
diagnosi global de les persones i famílies –«front office»-; així com un reglament que 
contribueixi a millorar els criteris d’accés als ajusts que actualment s’ofereixen.  

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
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2.9.2. Establir els mecanismes de coordinació interns amb totes les àrees de 
l’Ajuntament que tenen repercussió en la seva atenció (OAC, habitatge). 
 
2.9.3. Establir els mecanismes de derivació als professionals de les pròpies àrees: 
definició del «back office» (recursos humans i tècniques amb les quals compactar el 
«front office») i definició i/o revisió de protocols d’actuació amb altres àrees de 
l’Ajuntament. 
 
 
2.10. Suport a la promoció social de les persones amb situacions de vulnerabilitat 
social, potenciant itineraris d’inclusió  
 
2.10.1. Augmentar el nivell de cohesió social: disseny de processos i protocols dels 
itineraris compartits.  
 
2.10.2. Definir itineraris personalitzats d’inclusió que augmentin les possibilitat d’èxit 
personal/ familiar: elaboració d’indicadors, seguiment i avaluació dels resultats 
obtinguts. 
 
2.10.3. Lluitar contra la pobresa i l’exclusió social,  
 
2.10.4. Impulsar i redefinir el Pla Local d'Inclusió Social. Cal fomentar l'aprovació del 
Pla Local d'Inclusió com a resultat d'un treball transversal entre Ajuntament i entitats; 
un marc ideal per treballar aquest Pla seria en el marc de les comissions de treball de 
l'Acord Social. 
 
2.10.5. Creació de l'Observatori Social de Cornellà, amb l'objectiu de poder comptar 
de manera anual amb un anuari estadístic en què es recullin les principals dades 
socioeconòmiques de la ciutat. 
 
 
2.11. Pla integral d’atenció a la infància, adolescència i famílies: garantir la seva 
atenció integral per tal de millorar la qualitat de vida 
 
2.11.1. Creació de la Taula Local d’Infància, amb la màxima participació d’entitats, 
ciutadania i administracions possibles, que seria l’instrument encarregat de definir el 
pla integral d’infància, adolescència i famílies. 
 
2.11.2. Disseny del model integral d’orientació i atenció a les famílies. 
 
2.11.3. Ampliar la cartera de serveis compartida entre els serveis públics i privats per 
a l’atenció als infants i a les seves famílies; especialment, ampliant l’oferta 
socioeducativa (més actuacions durant els mesos d’estiu). 
 
2.11.4. Cobertura de les necessitats bàsiques dels infants tant en períodes lectius com 
no lectius (lleure, llibres, serveis odontològics, òptics, àpats per a alumnes d’instituts, 
etc.). 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
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2.11.5. Mantenir les xarxes d’infància i adolescència que treballen amb diagnòstics 
compartits per tal de prevenir o atendre situacions de risc, fomentant el treball en 
xarxa amb altres actors competents en l’atenció a la infància a la ciutat. 
 
2.12. Fomentar l’autonomia personal i garantir una atenció social i sanitària 
integral centrada en les persones capaç de donar resposta a les seves necessitats 
 
2.12.1. Disminuir la llista d’espera en els serveis de proximitat, tenint en compte la 
entrada en vigor de la LAPAD (Llei de la Dependència) en relació amb les persones 
amb grau I. 
 
2.12.2. Revisar les prioritats del Servei d’Atenció Domiciliaria, especialment per a 
situacions d’altes hospitalàries, convalescència i claudicació dels cuidadors. 
 
2.12.3. Dissenyar i executar nous projectes que fomentin l’autonomia personal i 
contribueixin a l’enfortiment de la xarxa relacional de les persones grans. 
 
2.12.4. Desenvolupar una xarxa local d’atenció social primària i de salut que permeti 
una atenció més eficient dels ciutadans de Cornellà. 
 
2.12.5. Augment del pressupost destinat als serveis de Servei d'Atenció Domiciliària, 
Neteja Domiciliària i Teleassistència. 
 
2.12.6. Promoció de l’autonomia de les persones amb dependència o discapacitats 
idefinició de noves necessitats per part dels propis interessats i dels tècnics del 
programa de dinamització de gent gran. 
 
2.12.7. Establir un calendari de reunions de treball per tal d’avançar en la 
implementació del Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària 
(PIAIS). 
 
 
2.13. Implementar les accions i compromisos assolits a la I Jornada contra la 
Pobresa 
 
2.13.1. Valorar el grau d’acompliment dels compromisos. Constitució d’una comissió 
dins de l’Acord Social que vetlli per la consecució d’aquest objectiu. 
 
2.13.2. Establir estratègies i accions conjuntes per avançar en la seva consecució. 
 
 

EIX 3 
 

POTENCIAR L’EDUCACIÓ I LA FAMÍLIA 
 
3.1. Millorar les oportunitats educatives, els nivells d’aprenentatge i d’èxit escolar 
per tothom. 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=2
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
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3.1.1. Continuïtat dels Programes de suport als centres educatius, en especial l’estudi 
assistit i el suport a les biblioteques escolars. 
 
3.1.2. Incorporar en aquests programes l’atenció als infants amb necessitats 
educatives especials. 
 
3.1.3. Estendre el programa de suport als infants amb dificultats en la lecto-escriptura 
(«Avesedari») a totes les escoles d’Educació infantil i primària que ho desitgin. 
 
3.1.4. Seguir potenciant, dins de les propostes educatives, les de l’àmbit científic, 
augmentant les activitats del projecte «Ciència divertida». 
 
3.1.5. Obrir nous espais de conversa en llengües estrangeres mitjançant el programa 
de voluntariat “Educar per Créixer” i en col·laboració amb l’EOI. 
 
 
3.2. Millorar la cohesió social 
 
3.2.1. Redefinir els actuals trams de renda del sistema de Tarifació Social, amb 
l'objectiu que esdevingui un sistema més redistributiu, així com ampliar l'aplicació 
d'aquest sistema a les quotes de menjador de les Escoles Bressol municipals. 
 
3.2.2. Ampliar el Pla Integral del Barri Sant Ildefons, PIBSI, per garantir el 
desenvolupament comunitari del barri. 
 
3.2.3. Augmentar el número de persones implicats en l’àmbit educatiu. 
 
3.2.4. Fomentar l’educació en el lleure i al llarg de tota la vida. 
 
 
3.3. Millorar l’atenció i orientació en l’àmbit de l’educació i la formació 
 
3.3.1. Integració dels diferents sistemes d’orientació municipals. 
 
3.3.2. Consolidació de la Jornada APROPA d’orientació educativa i acadèmica amb la 
col·laboració dels centres educatius i les entitats. 
 
3.3.3. Integració del nostre Servei d’Atenció i Orientació Educativa al sistema previst a 
la nova llei del sistema català de l'FP. 
 
3.3.4. Promoure la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització amb col.laboració 
amb la Generalitat de Catalunya, com administració competent en matèria 
educativa. 
 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
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3.4. Fomentar la formació professional i millorar els processos de transició escola-
treball 
 
3.4.1. Creació de la Taula de l'FP a Cornellà. 
 
3.4.2. Promoure l’augment de l’oferta de línies d'FP Dual. 
 
3.4.3. Suport integral a les entitats que ofereixen els Programes de Formació i Inserció 
(PFI). 
 
 
3.5. Donar suport a les famílies de la ciutat amb actuacions que responguin a les 
seves necessitats en diferents vessants: informatiu, formatiu, educatiu, conciliació 
familiar i lúdic 
 
3.5.1. Espais nadó municipals: espai de suport a la criança per a famílies amb infants 
de 0 a 9 mesos. 
 
3.5.2. Espais familiars municipals: espai de suport a la criança per a famílies amb 
infants de 9 mesos a 3 anys. 
 
3.5.3. Centre infància i família: espai familiar per a famílies amb infants de 0 a 3 anys 
i espai de joc per a famílies amb infants de 0 a 6 anys. 
 
3.5.4. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Municipal: centre 
interdisciplinar per a atenció a les famílies amb infants fins els 6 anys que tenen 
dificultats o risc en el desenvolupament. 
 
3.5.5. Escola Municipal de Mares i Pares: formació, informació, assessorament, 
trobades per a les famílies. 
 
3.5.6. Subvencions a projectes educatius a les AMPAs. Dotació econòmica per al 
desenvolupament de projectes que potenciïn la participació de les famílies als centres 
educatius. 
 
3.5.7. Reutilització de llibres de text: iniciativa per a la reducció de la càrrega 
econòmica que cada any suporten les famílies a l’inici de curs. 
 
3.5.8. Dia Internacional de les famílies. Celebració de l’acte al voltant del 15 de maig. 
 
3.5.9. Actualització de la guia de serveis i recursos per a la infància 0-6 i la família, 
dins del programa municipal «Educar per Créixer». 
 
 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
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3.6. Establir estratègies per treballar l’educació en valors 
 
3.6.1. Programa Família i Valors: reflexió sobre l’educació en valors en l’àmbit de la 
família, l’escola i la ciutat. Jornada lúdico–formativa, contes en valors. 
 
3.6.2. Ampliació del treball en valors amb els infants. Des del Consell d’infants i amb 
els infants dels centres educatius de la ciutat. 
 
 
3.7. Promoure l’atenció a la infància i adolescència de manera transversal, 
promovent el treball en xarxa coordinant serveis, institucions i entitats implicades 
des de diferents àmbits i la defensa dels seus drets.  
 
3.7.1. Elaboració del Pla d’infància, adolescència i família. Creació taula local 
d’infància. 
 
3.7.2. Camins escolars. Facilitar el desplaçament segur i l’autonomia dels infants per 
la ciutat. 
 
3.7.3. Donar suport a projectes solidaris que contribueixin a la investigació del càncer 
infantil i juvenil.  
 
3.7.4. Programes de suport a infants amb discapacitat com el Fica’t a l’aigua –
monitoratge a nivell individual a la piscina per a la integració amb el grup classe–, 
casals adaptats –col·laboració amb l’escola d’educació especial municipal–. 
 
3.7.5. Cornellà Ciutat Amiga de la Infància- Nacions Unides. Reconeixement per 
Unicef Espanya el 2010 i renovació del guardó el 2014. Continuar treballant en les 
polítiques d’infància i família. 
 
3.7.6. Consell comunitari de la infància i l’adolescència: òrgan sectorial de 
participació per afavorir la defensa dels drets i la promoció de la qualitat de vida dels 
infants i adolescents de la ciutat. 
 
 
3.8. Promoure la cohesió social, la millora de l’èxit educatiu, la interculturalitat i la 
igualtat d’oportunitats fomentant la participació del teixit associatiu de la ciutat en 
actuacions vers la infància, l’adolescència i les famílies 
 
3.8.1. Pla educatiu d’entorn. Activitats dins i fora de l’horari escolar. Pla de cogestió 
amb la Generalitat. 
 
3.8.2. Programa municipal «Educar per créixer». Activitats fora de l’horari escolar.  
 
3.8.3. Col·laboracions amb el Tercer Sector per al desenvolupament de projectes de 
suport a la infància, l'adolescència i les famílies, amb material escolar, sortides, 
reforç. 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
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3.9. Fomentar la participació de la infància a la ciutat, afavorint el seu 
desenvolupament integral.  
 
3.9.1. Consell d’infants: òrgan de participació infantil que facilita un espai per 
dialogar, reflexionar i fer propostes sobre temes relacionats amb la ciutat de la seva 
vida quotidiana. 
 
3.9.2. Dia internacional de la infància. Celebració de l’acte al voltant del 20 de 
novembre. Activitats per difondre els drets i deures dels infants. 
 
 
3.10. Impulsar projectes adreçats a la formació dels joves i a potenciar els creadors 
locals, així com a incentivar la demanda de serveis culturals 
 
3.10.1. Programa de suport a les inquietuds artístiques: Experimenta. 
 
3.10.2. Espai Nova: redefinició dels espais dels bucs d’assaig musical que dóna suport 
a la creació de grups nous de joves músics. 
 
 
3.11. Activitats relacionades amb la joventut, en especial pel que fa a la coordinació 
interdepartamental 
 
3.11.1. Creació de la xarxa de jovent per la diversitat sexual. 
 
3.11.2. Foment de la creació cultural en el jovent. 
 
3.11.3. Suport a la informació, orientació i assessorament per a l’autonomia juvenil 
en qüestions com la formació, l’educació, la cultura, l’accés a l’habitatge i l’ocupació. 
 
3.11.4. Desenvolupament del programa de voluntariat. 
 
 
3.12. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil 
 
3.12.1. Implementació contínua d’aquest servei en la línia de l’assessorament dels 
joves en tots els seus àmbits d’interès, i molt especialment en la formació, ocupació i 
diversitat sexual. 
 
3.12.2. Reforçar la importància del Punt d’Informació i Dinamització dels Centres 
d'Ensenyament de Secundària, com a porta de coneixement dels recursos adreçats als 
joves. 
 
3.12.3. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut. 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=3
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3.12.4. Creació i coordinació de la xarxa de serveis (no només els que depenen del 
departament de Joventut) per a joves. 
 
3.12.5. Reforma de l’skatepark. 
 
 
3.13. Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat 
 
3.13.1. Creació de la Taula d’Esplais del lleure. 
 
3.13.2. Suport econòmic i d’assessorament per al desenvolupament de les activitats 
dels esplais adreçades als infants i joves. 
 
 
3.14. Gestió dels programes de ludoteques 
 
3.14.1. Suport a les famílies en l’educació dels infants mitjançant el suport del joc i les 
joguines. 
 
 
3.15. Organització d’activitats dirigides a la joventut 
 
3.15.1. Mantenir, implementar i consolidar el programa d’oci nocturn saludable, “Nits 
Insòmnia”. 
 
3.15.2. Programa de cursos i tallers organitzat des del CRAJ d’entreteniment per als 
joves. 
 
3.15.3. Programa de tallers i cursos organitzats des del CRAJ i Trailer (Servei 
d’informació Jove) de suport a la formació i desenvolupament de la condició juvenil 
amb l’objectiu d’apuntalar l’autonomia personal. 
 
3.15.4. Concurs i Mostra de Còmics a Cornellà. 
 
3.15.5. Circuit de suport als grups joves de música. 
 
 
3.16. Impulsar projectes d’emprenedoria i donar suport als joves 
 
3.16.1. Informar, orientar, assessorar i derivar als joves en les seves propostes 
d’emprenedoria en qualsevol dels àmbits. Activitat que es realitza mitjançant els 
serveis: CRAJ, Trailer i Bucs d’Assaig. 
 
3.16.2. Creació de la taula de joves per a recollir qualsevol inquietud d’aquests i fer-
los partícips dels programes de joventut. 
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3.16.3. Programa de tallers i cursos organitzats des del CRAJ i Trailer de suport a la 
formació i desenvolupament de la condició juvenil amb l’objectiu d’apuntalar 
l’autonomia personal. 
 
3.16.4. Ampliació de les aules d’estudi amb dos nous llocs (Fontsanta-Fatjó i Almeda). 
 
 
3.17. Prevenció i sensibilització des del món educatiu 
 
3.17.1. Campanyes informatives i participatives (sexualitat, igualtat de gènere, 
respecte, voluntariat, etc. ) desenvolupades des del Punt d’Informació i Dinamització 
dels Centres d'Ensenyament de Secundària o amb la seva col·laboració. 
 
 
3.18. Establir noves formes de relació, impulsant xarxes de relació que les facin 
avançar 
 
3.18.1. Creació de la Xarxa de Joventut per a la diversitat sexual. 
 
 
3.19. Realització de nous projectes per a l’educació i la igualtat d’oportunitats dels 
joves 
 
3.19.1. Impuls de més projectes dins del programa Educar per Créixer. 
 
3.19.2. Creació de la Taula d'LGBTI. 
 
3.19.3. Creació d’un programa de recursos d’informació, assessorament i participació 
adreçat als col·lectius LGBTI. 
 
 
 

EIX 4 
 

ENFORTIR EL TEIXIT CULTURAL I L’ASSOCIATIU 
 
4.1. Impulsar, gestionar i coordinar els programes d’actuació relacionats amb les 
polítiques de foment i promoció de la cultura 
 
4.1.1. Programes de subvenció i suport a la creació cultural. 
 
4.1.2. Programes de difusió cultural (Cornellà Escena, Cornellà Exposicions, Cultura en 
Família, Concèntrica, Nits d’estiu i Nadal). 
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4.2. Gestionar les competències municipals en matèria de cultura en els seus 
diversos àmbits sectorials 
 
4.2.1. Cultura popular i tradicional. Calendari de celebracions populars anuals: Nit de 
Reis, Carnaval, Sant Jordi (Jordiada), Cicle floral primavera (Blas Infante, Hijos de 
Almáchar, etc.), festes del Corpus, celebracions de foc (Sant Joan, Solstici, nits 
infernals...). 
 
4.2.2. Potenciar la participació activa, la creació, formació i difusió artística en 
qualsevol de les seves expressions: arts escèniques, arts visuals, música, cinema i 
audiovisuals. 
 
4.2.3. Programes extraordinaris de suport a festivals i certàmens: Concurs de Teatre 
Amateur, Festival de ArteFlamenco de Catalunya, Festival de cinema de sèrie b (B-
retina), Festival Jazz & Beer, Festival de MicroTeatre, Festival Internacional de 
Pallassos, Concurs de Cinema Amateur... 
 
 
4.3. Impulsar el pla estratègic cultural de Cornellà 
 
4.3.1. Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals de 
l’Ajuntament de Cornellà. 
 
4.3.2. Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, 
organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per la promoció cultural de 
la ciutat. 
 
 
4.4. Promoure la participació i la concertació de l’actuació cultural municipal amb la 
representació de les entitats culturals del municipi, del moviment associatiu i cívic i 
amb d’altres persones amb coneixements i experiències en l’àmbit de la cultura 
 
4.4.1. Potenciar el Consell municipal de Cultura, perquè es de vingui en un espai de 
debat i incidències en les polítiques culturals 
 
4.4.2. Elaborar propostes per vertebrar la ciutat amb els equipaments ja existents, 
creant-ne una xarxa que permeti posar la cultura a l’abast de la ciutadania, tot 
garantint uns estàndards de qualitat dels serveis que s’hi presten. 
 
4.4.3. Impulsar projectes adreçats a la formació dels ciutadans, a potenciar els 
creadors locals i a incentivar la demanda de serveis culturals. 
 
4.4.4. Contribuir a la creació d’indústries, projectes i jaciments d’ocupació des del 
terreny del lleure i la cultura, com a eix promotor de l’emprenedoria laboral. local, al 
foment de la convivència i la cultura i que generi un retorn a la ciutat. 
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4.4.5. Fomentar l’associacionisme cultural i cooperar en el desenvolupament de les 
seves activitats. 
 
 
4.5. Crear noves eines i potenciar les actuals en matèria de cultura i coneixement 
 
4.5.1. Consolidar l’oferta cultural dels caps de setmana a la ciutat (Cultura en Família 
i Cornellà Escena). 
 
4.5.2. Fer que la cultura continuï oferint noves oportunitats i crear espais de llibertat i 
d’igualtat. 
 
4.5.3. Impulsar programes de suport a la creació artística, a l’emprenedoria social, al 
cooperativisme i a l’orientació educativa, professional i laboral. 
 
4.5.4. Impulsar noves línies de suport a la creació artística i a la difusió de les arts i les 
humanitats a la ciutat. 
 
4.5.5. Donar suport a la producció i a la difusió teatral als equipaments municipals 
(especialment, companyies de teatre locals com a projectes ocupacionals). 
 
4.5.6. Establir al reglament de funcionament de l’Auditori de Sant Ildefons la seva 
concepció com a sala de creació i difusió escènica. 
 
4.5.7. Dissenyar nous espais culturals, educatius i socials per encabir l’art i la cultura. 
 
4.5.8. Posar en marxa un projecte de creació de les arts escèniques i plàstiques. 
 
4.5.9. Fer el pla d’ordenament d’activitats culturals (ampliant-lo també a les 
produïdes per les entitats i institucions). 
 
 
4.6. Fomentar la normalització de la llengua catalana 
 
4.6.1. Realització de cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats. 
 
4.6.2. Realització d’activitats complementàries: Clubs de Lectura Fàcil en català, 
coneixement de l’entorn, difusió de la cultura catalana (exposicions sobre llengua, 
presentació de llibres en català. 
 
4.6.3. Realització de cursos i sessions/tallers de català adreçats a col·lectius específics 
(àmbit socioeconòmic). 
 
4.6.4. Realització del programa «Voluntariat per la llengua». 
 
4.6.5. Revisió i correcció de textos. Atenció de consultes lingüístiques, sobre 
procediments, materials, etc. 
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4.6.6. Informació sobre temes referents a la llengua catalana. 
 
4.6.7. Actuacions per al foment de l'ús social del català: campanya I tu, jugues en 
català?, Cartes de Reis, Catàleg de jocs en català; campanya Català i empresa, estàs 
al dia?... 
 
 
4.7. Conscienciació de la igualtat 
 
4.7.1. Gestionar i dirigir el Pla Transversal d’Igualtat de la ciutat. 
 
4.7.2. Gestionar i dirigir el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. 
 
4.7.3. Potenciar la igualtat d’oportunitats i prevenir les situacions de violència 
masclista i de discriminació per raó de sexe a la ciutat. 
 
4.7.4. Afavorir mecanismes de participació perquè les dones tinguin un paper més 
actiu en els àmbits de la cultura i de l’educació de la ciutat. 
 
4.7.5. Impulsar el Consell Municipal de la Dona, donar suport a entitats de dones i 
crear nous grups de dones joves. 
 
4.7.6. Organització de la Universitat d’Estiu de les Dones i ampliar l’oferta formativa 
des de la perspectiva de gènere al CIRD i altres espais de la ciutat.  
 
4.7.7. Prioritzar les persones que han perdut la feina amb fills a càrrec, donant suport 
a les dones soles que necessiten un lloc de treball. 
 
4.7.8. Mantenir el Conveni amb Ashed Gastro Group per a la formació i inserció de 
dones en dificultats i fer nous convenis amb empreses de la ciutat. 
 
4.7.9. Impulsar projectes d’emprenedoria: impuls a la Xarxa de Dones Emprenedores 
de Cornellà i fer accions amb d’altres entitats i associacions d’emprenedores i 
comerciants de la ciutat que defensin la igualtat d’oportunitats i l’ocupació de les 
dones. 
 
4.7.10. Commemoració del Dia Internacional de les Dones (8 de març) i Dia contra la 
Violència Masclista (25 de novembre). 
 
4.7.11. Coordinació del Protocol d’Actuació i foment del circuit d’intervenció en casos 
de violència de gènere. Altrament, continuar avançant en el treball amb les 
institucions i cossos de seguretat per eradicar la violència masclista i denunciar les 
discriminacions. 
 
4.7.12. Serveis d’atenció a dones en casos de violència masclista al CIRD. 
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4.7.13. Foment del Consell Municipal de la Dona com a espai de reflexió i 
apoderament. 
 
4.7.14. Taller de prevenció a joves a secundària i formació del professorat de 
primària. 
 
4.7.15. Creació de la Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat. 
 
4.7.16. Campanyes contra la qualsevol tipus de violència. 
 
4.7.17. Coordinació Comissió Institucional contra la violència masclista. 
 
 
4.8. Promoure la recuperació de la memòria històrica i democràtica, el Patrimoni 
cultural de la ciutat i l’activitat de les biblioteques 
 
4.8.1. Revisió, actualització i proposició de noves activitats dins del programa 
«Cornellà, Ciutat de la Lectura». 
 
4.8.2. Renovar la dinamització i el fons documental dels tallers de lectura als centres 
educatius de la ciutat i a tots els cicles educatius. 
 
4.8.3. Millorar els recursos en l’àmbit de la gestió i direcció dels equipaments públics 
destinats a biblioteques. 
 
4.8.4. Adquisició anual de fons documental de la biblioteca. 
 
4.8.5. Impulsar programes de suport a la lectura i l’escriptura (clubs de lectura, tallers 
d’escriptura, xerrades i presentacions de llibres), disseny i realització de programes 
d’activitats lúdiques i culturals. 
 
4.8.6. Impulsar la gestió en xarxa de les biblioteques municipals, mitjançant la 
racionalització dels recursos humans i econòmics i la unificació dels objectius comuns. 
 
4.8.7. Implicar la biblioteca amb la realitat social i cultural de la ciutat, especialment 
amb un contacte permanent amb el món educatiu de la ciutat (visites guiades, 
jornades, etc.) i amb la contribució al programa d’activitats culturals de cap de 
setmana o la participació de les grans celebracions populars anuals (Festival de 
Pallassos, Mostra del Còmic, etc.) mitjançant la cessió dels espais polivalents o 
l’organització d’exposicions. 
 
4.8.8. Impulsar la presència de les biblioteques municipals a Internet i les xarxes 
ciutadanes, mitjançant la creació de la nova pàgina web de les biblioteques i 
consolidar la seva presència a les xarxes socials. 
 
4.8.9. Redacció de plans d’intervenció, propostes d’activitats, difusió i foment cultural 
del Patrimoni Històric i Artístic. 
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4.8.10. Elaboració d’activitats de difusió, restauració, conservació i recerca de la 
memòria històrica i democràtica i del Patrimoni Històric i Artístic. 
 
4.8.11. Disseny i realització d’itineraris de coneixement del patrimoni i la història de 
Cornellà (visites especialitzades al Museu, activitats a la Torre de la Miranda, etc.). 
 
4.8.12. Impulsar plans de restauració del patrimoni moble i col·leccions del Museu: 
Saló Àrab, Sala dels Retrats i Bany. 
 
4.8.13. Organització i disseny d’activitats de caps de setmana i d’activitats de 
coneixement del Museu dirigides al món escolar. 
 
4.8.14. Replantejament dels usos i gestió del Castell de Cornellà i del Palau de Can 
Mercader com a eines de promoció del patrimoni de la ciutat: 
 
4.8.15. Direcció de la Comissió mixta de treball: col·laboració amb els tècnics 
municipals i proposar calendaris per intervenir en la millora i restauració dels edificis 
catalogats. 
 
4.8.16. Redacció i seguiment de propostes de restauració i millora dels elements 
inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic. 
Participació a la Comissió de Patrimoni i a la Comissió Mixta L'Avenç-Ajuntament. 
 
4.8.17. Gestió i seguiment dels treballs relacionats amb els continguts i el projecte de 
creació del Centre d’Interpretació de la Història de Cornellà. 
 
4.8.18. Protegir el nostre patrimoni històric local: subvencions als propietaris privats, 
descomptes fiscals i programes de rehabilitació del patrimoni d’interés públic. 
 
4.8.19. Crear nous equipaments de cultura i lectura: espais als barris Almeda i 
Fontsanta i Fatjó. 
 
4.8.20. Recuperació de la memòria històrica i democràtica de la ciutat: actes de 
reconeixement del moviment obrer i la seva tradició a la ciutat. 
 
4.8.21. Projecte d'obres i posada en funcionament del Centre d’Interpretació de la 
Història de Cornellà. 
 
4.8.22. Incrementar activitats de dinamització de la lectura: activitats de cap de 
setmana i increment de les activitats periòdiques. 
 
4.8.23. Suport a la recuperació de peces protegides i catalogades, recollides al Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Cornellà de Llobregat. 
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4.9. Dinamitzar els equipaments cívics 
 
4.9.1. Oferir a les entitats espais cívics perquè aquestes portin a terme les seves 
activitats en els centres, facilitant aquests tipus de tràmits on line. 
 
4.9.2. Millorar la informació i difusió tant dels centres cívics com de les activitats que 
s'hi duen a terme (especialment per web). 
 
4.9.3. Acostar l’administració pública a la població (ubicar espais descentralitzats i 
treballar transversalment). 
 
4.9.4. Rendibilitzar els recursos existents (tenir cura de manteniment i consums, així 
com augmentar la formació dels recursos humans). 
 
4.9.5. Tendir a la sostenibilitat econòmica del servei de centres cívics, modificant la 
taxa per l'ús dels equipaments per equilibrar els costos (no obstant això, per a les 
entitats: bonificació total de les taxes en activitats gratuïtes i bonificació parcial en 
activitats amb intercanvi econòmic). 
 
4.9.6. Consolidar i millorar la xarxa de centres cívics implantats, realitzant actuacions 
com la millora de connexió de dades (Internet) o arranjaments de l’estructura del 
centre cívic de Sant Ildefons. 
 
 
4.10. Potenciar el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes 
 
4.10.1. Procurar l’actualització contínua del Registre. 
 
4.10.2. Implantar tecnologies de la informació i procediments que permetin alhora 
una millora de la prestació dels serveis de presentació de documents. 
 
4.10.3. Assessorament on line sobre els documents a presentar en temes associatius, 
a més de formació i de suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats. 
 
 
4.11. Consolidar la Trobada d’Entitats 
 
4.11.1. Reforç d’un espai on les entitats poden divulgar i mostrar les activitats que 
organitzen, perquè la gent amb inquietuds pugui trobar alguna entitat que s’atingui a 
les seves preferències; a través del disseny i posada en funcionament d’un Portal 
d’Entitats en el marc de la Web Municipal. 
 
4.11.2. Mantenir-se com a referent del fet associatiu de la ciutat. 
 
4.11.3. Oferir una tribuna de “Banc de Bones Pràctiques a nivell Local” per mostrar, 
exposar i recolzar experiències d’unió i autoorganització, democràcia participativa i 
d’altres experiències destinades a la solidaritat i la millora de la societat en general.  
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4.12. Coadjuvar a l’associacionisme 
 
4.12.1. Realitzar un Pla Estratègic Associatiu, un estudi que proposa desenvolupar 
quatre fases de treball: fotografia de les organitzacions; radiografia exhaustiva 
qualitativa i quantitativa de les entitats; anàlisi estratègica d'escenaris actuals i futurs 
a mig termini; i pla de treball per a un futur servei municipal de suport a 
l’associacionisme. 
 
4.12.2. Oferir una proposta cultural de qualitat a partir de l’enfortiment del teixit 
associatiu. 
 
4.12.3. Oferir recursos econòmics a les entitats, a partir del manteniment de línies de 
subvenció de concurrència pública que permetin a les entitats optar a ajuts econòmics 
segons les tipologies de programes. Addicionalment, s’han de promoure i consolidar 
els convenis amb les entitats en funció dels programes proposats. 
 
4.12.4. Oferir recursos infraestructurals a les entitats per tal de portar a terme les 
seves programacions (estudiar el possible ús d’espais municipals com a magatzems 
per a les entitats). 
 
4.12.5. Oferir recursos formatius i d’assessorament (facilitar espais d’intercanvi, 
reflexió i debat conjunt per àmbits, així com oferir accions formatives que facilitin la 
innovació en les seves programacions). 
 
4.12.6. Donar suport a les entitats per tal de millorar la seva difusió i divulgació dels 
seus programes (eines de gestió i telemàtiques). 
 
4.12.7. Reforçar la coordinació entre associacions per incentivar el treball en xarxa, 
rendibilitzant els recursos i esforços. En aquest sentit, es proposa la creació d’una 
coordinadora d’entitats de la ciutat que agrupi el màxim número possible. 
 
4.12.8. Donar més cobertura al portal d’entitats dins el web municipal. 
 
4.12.9. Millorar l’aplicació interna del programa d’entitats, per tal que permeti 
consultar i explotar les dades de les entitats per part dels diferents departaments 
municipals, funcionant com a base de dades única de l’Ajuntament. 
 
4.12.10. Donar suport a les entitats veïnals per al desenvolupament del seus 
projectes. 
 
 
4.13. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació interassociativa 
 
4.13.1. Crear un espai de trobada de les entitats (una comissió de treball del Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional) on definir, compartir i coordinar 
calendaris de treball, projectes i accions de sensibilització. 
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4.13.2. Establir el compromís entre totes les entitats de crear (i actualitzar) un 
calendari estable d’activitats de sensibilització per facilitar la comunicació a la ciutat. 
 
 
4.14. Promoure la participació en la vida associativa de la població nouvinguda 
 
4.14.1. Potenciar la interrelació entre les entitats i col·lectius de nouvinguts amb les 
entitats de solidaritat i cooperació del municipi, per tal de facilitar la interrelació i el 
treball en xarxa. 
 
4.14.2. Tenir present la importància de promoure iniciatives de “codesenvolupament” 
com a eina per al desenvolupament social al Sud i per a la inclusió social al Nord. 
 
 
4.15. Impulsar la realització d’activitats amb altres sectors organitzats de la 
població de Cornellà 
 
4.15.1. Enfortiment de vincles amb associacions juvenils, esportives, de salut, de 
benestar social, etc. 
 
4.15.2. Crear un espai de treball interassociatiu on trobar-se periòdicament per 
presentar els projectes de les entitats i coordinar accions de difusió i sensibilització. 
Podria ésser als Consells Municipals, coincidint amb algunes Fires o Festes, o en el 
marc dels programes d’alguns equipaments municipals. 
 
4.15.3. Establir un programa de treball entre les entitats que permeti impulsar i 
acordar conjuntament la voluntat de les entitats de cooperació i solidaritat i de la 
resta del teixit associatiu de facilitar les col·laboracions en campanyes de 
sensibilització. 
 
 
4.16. Potenciar els programes de sensibilització en els camps de la solidaritat i la 
cooperació 
 
4.16.1. Ampliar les polítiques i programes de sensibilització creant una marca de 
«ciutat solidària i oberta» que permeti fomentar el treball entre les entitats, millorar 
els canals de difusió, promoció i informació, establir noves accions de sensibilització, i 
per últim, fomentar l’ús de les noves tecnologies de la informació i de les xarxes 
socials. 
 
4.16.2. Elaborar un Programa de recursos on incorporar totes aquelles accions o 
activitats que tinguin lloc a Cornellà vinculades a la solidaritat i la cooperació 
internacional o a valors com l’educació per la pau, l’equitat de gènere, els drets 
humans, el comerç just, el desenvolupament sostenible, el respecte del medi ambient, 
la justícia social, etc. 
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4.16.3. Potenciar el Punt d’informació sobre Solidaritat desenvolupant i enfortint els 
seus programes i recursos: Banc de Voluntariat, Agenda, Programa d’activitats, 
Tallers, Cicle de Solidaritat, etc. És imprescindible potenciar la seva comunicació i 
difusió. 
 
4.16.4. Potenciar la Fira de la Solidaritat com a aparador de projectes i entitats cap a 
la resta de la ciutat. 
 
 
4.17. Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats de solidaritat i 
cooperació internacional 
 
4.17.1. Potenciar la publicació –ja existent des de l’any 2008– d’una guia anual dels 
projectes de cooperació internacional que es desenvolupen des de les entitats i 
l’administració de Cornellà. 
 
4.17.2. Creació d’un butlletí electrònic d’informació sobre les activitats de solidaritat. 
 
4.17.3. Treballar per assolir una presència continuada dels temes de solidaritat i de 
cooperació internacional a «Cornellà Informa». 
 
4.17.4. Potenciar les campanyes d’ajuda humanitària o d’emergència incorporant 
col·lectius o entitats d’altres àmbits. 
 
 
4.18. Complementar i tornar a formular alguns aspectes i mancances existents en el 
desenvolupament de programes de sensibilització, de solidaritat i de cooperació 
internacional 
 
4.18.1. Millorar la formació de les entitats en el camp de la gestió, especialment en 
els criteris de justificació econòmica, elaboració de projectes o els aspectes de 
comunicació i difusió. 
 
4.18.2. Plantejar noves vies de col·laboració tècnica entre l’administració i les entitats 
en el camp de la sensibilització: gestió de projectes, acords i convenis de col·laboració, 
criteris de justificació econòmica i normativa de subvencions, etc. 
 
 
4.19. Fomentar la participació d’infants i joves en les accions que es duen a terme 
des de les diferents associacions i entitats de Cornellà que treballen en el món de la 
solidaritat 
 
4.19.1. Fomentar la formació de joves en el camp de la solidaritat per a la cooperació 
per facilitar el coneixement i la participació activa d’aquests en la vida associativa i 
participativa de la ciutat. El model a seguir és el d’«aprenentatge-servei»; així els 
joves que es formen faran un retorn a la ciutat en format d’activitat/taller 
sensibilitzador; entrant a formar part d’alguna entitat de la ciutat, etc. 
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4.19.2. Potenciar els programes existents d’activitats extraescolars relatives a les 
qüestions de solidaritat i cooperació, com, per exemple, espectacles teatrals, 
exposicions, tallers, etc. 
 
4.19.3. Fer una trobada anual amb representants estudiantils i juvenils dels centres 
escolars de Cornellà i una representació del Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat Internacional –o algunes entitats representatives de l’àmbit de solidaritat– 
per presentar els projectes més destacats en aquest àmbit i afavorir la realització 
d’activitats conjuntes. 
 
4.19.4. Fomentar l’intercanvi d’activitats entre el món del lleure i de l’educació no-
formal i el món de la solidaritat i la cooperació amb la realització de tallers, xerrades, 
jocs, etc. 
 
 
4.20. Potenciar el treball cooperatiu entre l’administració, les entitats i associacions 
i els centres educatius, cercant la màxima implicació possible dels claustres de 
professors 
 
4.20.1. Elaborar dossiers adaptats als diferents nivells escolars que puguin esdevenir 
material de suport al professorat en la sensibilització en els valors solidaris. 
 
4.20.2. Difondre en l’àmbit del professorat un butlletí electrònic vinculat al món de la 
solidaritat. 
 
 
4.21. Reforçar en l’àmbit familiar i escolar els valors de la solidaritat i la cooperació 
 
4.21.1. Crear mecanismes eficients de relació amb les AMPAs per tal de fer arribar 
nítidament els valors que emmarquen la solidaritat i la cooperació internacional. 
 
4.21.2. Establir un marc de relacions entre AMPAs i associacions de solidaritat per 
treballar conjuntament en l’organització d’activitats adreçades als infants i joves –per 
exemple, cinefòrums–, on la participació dels propis fills, del professorat i de 
representants o voluntaris de diverses associacions de Cornellà facilitin i alhora 
enriqueixin el coneixement i difusió de la pau, la diversitat, la cooperació i la 
solidaritat. 
 
4.21.3. Incrementar les polítiques de solidaritat i cooperació al desenvolupament, així 
com educació i sensibilització per una ciutadania global. Reforçar les ajudes 
d’emergència a catàstrofes humanitàries, 
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EIX 5 
 

VETLLAR PER LA SALUT, EL MEDI AMBIENT I EL CONSUM RESPONSABLE 
 
5.1. Gestionar els riscos per a la salut 
 
5.1.1. Gestionar el risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà i dels 
productes alimentaris mitjançant la vigilància i control sanitari d’aigües de consum 
humà i d’establiments minoristes d’alimentació. 
 
5.1.2. Gestionar el risc per a la salut derivat de les condicions del medi, equipaments 
públics, llocs habitats i espais de concurrència pública, mitjançant la prevenció i 
control de la legionel·losi, vigilància i control sanitari d’establiments on es realitza 
bronzejat artificial, pírcing i tatuatge i vigilància i control tant de les piscines d’ús 
públic com de sorrals infantils. 
 
5.1.3. Gestionar el risc per a la salut derivat d’animals domèstics, peridomèstics i 
plagues, mitjançant la vigilància i control d’aus urbanes i plagues en edificis públics i 
espais públics, control de colònies urbanes de gats rodamóns, llicència de tinença de 
gossos potencialment perillosos i vigilància i control sanitari de nuclis zoològics. 
 
5.1.4. Gestionar el risc per a la salut derivat de la manca de neteja en habitatges 
particulars, causades o no per disfuncions dels seus ocupants. 
 
5.1.5. Continuar potenciant les accions de salut comunitària adaptades al Pla de Salut 
de Catalunya i al diagnòstic de salut de la ciutat i els programes específics que tenen 
per objectiu la promoció de la salut. 
 
5.1.6. Promoció de la salut pública, els usos responsables de drogues i altres 
productes addictius i atenció a les persones amb drogodependències i altres 
addiccions. Desenvolupar el Pla de prevenció de drogues 
 
5.1.7. Continuar potenciant el Consell de Salut. 
 
5.1.8. Fer campanyes de tinença responsable d’animals de companyia. 
 
5.1.9. Donar suport i treballar de forma conjunta amb les entitats i associacions de 
salut del municipi. 
 
 
5.2. Relació entre consum i consumidors 
 
5.2.1. Atendre, informar, assessorar i tramitar les reclamacions dels consumidors que 
es dirigeixen per qualsevol mitjà a l’OMIC. 
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5.2.2. Organitzar campanyes de conscienciació per a un consum responsable, 
mitjançant els recursos i les exposicions itinerants de l’Agència Catalana de Consum i 
de la Diputació de Barcelona. 
 
5.2.3. Organitzar activitats informatives de la normativa en matèria de drets dels 
consumidors i usuaris per al sector comercial. 
 
5.2.4. Promoure sessions informatives a col·lectius vulnerables, com poden ser la gent 
gran o l’entorn de persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
5.2.5. Promoure l’educació en consum a les escoles de Cornellà de Llobregat, 
mitjançant el treball coordinat amb l’Agència Catalana de Consum i el 
desenvolupament dels tallers de l’Escola de Consum de Catalunya. 
 
5.2.6. Fer campanyes informatives als comerciants i empreses de la ciutat per 
promoure l’arbitratge i, en especial, l’adhesió a l’arbitratge de consum. 
 
5.2.7. Fer campanyes anuals d’activitats d’inspecció i d’assessorament a empresaris i 
comerços de la ciutat. 
 
5.2.8. Promoure la constitució de la Junta Arbitral de Consum. 
 
 
5.3. Energia (PAES) 
 
5.3.1. Seguiment i control dels consums energètics dels equipaments municipals. 
 
5.3.2. Desenvolupar programes d’estalvi i eficiència energètica en equipaments 
municipals. 
 
5.3.3. Fomentar la instal·lació d’energies renovables. 
 
5.3.4. Posar en marxa projectes de prevenció de la pobresa energètica. 
 
5.3.5. Promoció d’estalvi energètic en comerços i ciutadania. 
 
5.3.6. Actualització de l’Ordenança Solar Tèrmica i revisió d’instal·lacions solars 
tèrmiques existents. 
 
5.3.7. Creació de l'oficina d'eficiència energètica, com a referent en l'atenció dels 
casos de pobresa energètica a la ciutat, així com per l'impuls de noves polítiques de 
prevenció d'aquest fenomen.  
 
 
5.4. Pla de prevenció de residus 
 
5.4.1. Foment de l’auto compostatge i reducció del malbaratament alimentari. 
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5.4.2. Foment de la reutilització a través de tallers de reparació, mercats d’intercanvi i 
segona mà i l’espai Re-utilitza de la deixalleria. 
 
5.4.3. Millora de la recollida selectiva a escoles. 
 
5.4.4. Millora dels índexs de recollida selectiva municipals. 
 
 
5.5. Aigua 
 
5.5.1. Pla d’Estalvi d’Aigua Municipal. 
 
5.5.2. Impulsar polítiques de conscienciació ciutadana del consum responsable 
d’aigua. 
 
5.5.3. Continuar implementant la utilització d’aigües freàtiques per a usos municipals 
de reg i de neteja. 
 
 
5.6. Qualitat ambiental 
 
5.6.1. Donar contingut ambiental al projecte «Cornellà Natura». 
 
5.6.2. Prevenció de la contaminació acústica. 
 
5.6.3. Control de la qualitat atmosfèrica. 
 
 
5.7. Educació 
 
5.7.1. Foment de les bones pràctiques ambientals a les entitats. 
 
5.7.2. Mantenir l’oferta de propostes escolars ambientals. 
 
5.7.3. Ampliar la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà. 
 
5.7.4. Manteniment de l’oferta d’activitats ambientals a la ciutadania. 
 
 
5.8. Mobilitat (Pla director de la bici i Pla d’implantació del vehicle elèctric) 
 
5.8.1. Augment i millora de la xarxa ciclable. 
 
5.8.2. Augment de punts de recàrrega de cotxes elèctrics i foment de la mobilitat 
elèctrica. 
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5.8.3. Potenciar la mobilitat de baix impacte ambiental amb la creació d’una xarxa de 
circuits saludables i itineraris per fer a peu i amb bicicleta, de manera que es completi 
i es doni continuïtat als recorreguts de vianants per dins de la ciutat, i implantar més 
aparcaments per a bicicletes. 
 
 
5.9. Medi natural 
 
5.9.1. Gestió dels horts municipals. 
 
5.9.2. Pla del Foment de la Biodiversitat Urbana. 
 
5.9.3. Millora de la qualitat del riu Llobregat. 
 
5.9.4. Potenciar la plantació d’espècies arbòries en el marc del projecte «Cornellà 
Natura». 
 
 
5.10. Transversalitat 
 
5.10.1. Dinamització del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
5.10.2. Ambientalitzar la fiscalitat municipal. 
 
 
5.11. Fomentar la iniciació a l’activitat física i l’esport mitjançant i l’adquisició 
d’hàbits i conductes saludables com a mitjà per assolir el gaudiment de l’esport 
amb valors educatius 
 
5.11.1. Facilitar el coneixement de tots els esports i entitats de la ciutat a partir de 
l’oferta d’activitats i programes. Incidència en el coneixement poliesportiu. 
 
5.11.2. Iniciació a la competició en valors. Fomentar el «Juga Verd Play». 
 
5.11.3. Dinamitzar les activitats de les AMPAs i Entitats per a persones en edat 
escolar. 
 
5.11.4. Promoure un “Acord per l’Esport de Cornellà” en el marc d’un projecte 
esportiu de ciutat. Estudiar les possibles sinergies i acords que es poden establir entre 
entitats seguint els interessos de ciutat 
 
 
5.12. Potenciar el coneixement de models d’activitat física saludables i sostenibles 
amb veïns, familiars i companys de la ciutat 
 
5.12.1. Donar a conèixer el programa de salut del Departament d’Esports. 
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5.12.2. Fomentar les relacions dels participants de les diferents activitats. 
 
5.12.3. Realitzar accions per fer entendre la importància de l’activitat física en la 
salut, promocionant els hàbits saludables. 
 
5.12.4. Organitzar activitats saludables obertes a la ciutadania, facilitant l'accés a 
tota la població. 
 
5.12.5. Projectar una ciutat saludable (circuits, instal·lació Desfribil·ladors Externs 
Automàtics a totes les instal·lacions esportives i barris de la ciutat). 
 
5.12.6. Millorar la comunicació de la ciutat quant a espais que promoguin activitat 
física (carrils bici, carrils running, etc.). 
 
5.12.7. Coordinar una oferta de revisions mèdiques i assegurances esportives. 
 
 
5.13. Fer entendre la importància d’una bona formació i preparació per progressar i 
interactuar a tots els nivells 
 
5.13.1. Realitzar accions de conscienciació a les entitats: com més formats estiguin els 
seus representants tècnics, més qualitat tindran el seus participants. 
 
5.13.2. Formacions al ciutadà, impartint tallers i cursos de nutrició i d’activitat física. 
 
5.13.3. Establir el Voluntariat Esportiu (bàsicament, primers auxilis i DEA). 
 
5.13.4. Potenciar el Professional Esportiu (pràcticums i beques). 
 
 
5.14. Aconseguir més autonomia del ciutadà amb capacitats diferents i tenir la 
possibilitat d’assessorar-se com a persona, família o entitat 
 
5.14.1. Realitzar accions de sensibilització a tots els agents esportius sobre aquest 
tipus de pràctica i col·lectiu. 
 
5.14.2. Potenciar l'oferta de serveis esportius per donar sortida al món laboral dels 
actuals practicants d'aquests esports. 
 
5.14.3. Donar a conèixer els esports adaptats de forma teòrica i pràctica a tota la 
ciutadania. 
 
5.14.4. Fomentar la participació d’aquest col·lectiu en modalitats esportives en 
igualtat de condicions amb tothom. 
 
5.14.5. Desenvolupar l’oferta esportiva amb professionals amb gran coneixement del 
sector esportiu adaptat (entitat especialitzada a la ciutat: UNES). 
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5.14.6. Oferta d’activitats extraescolars per a aquest col·lectiu. 
 
 
5.15. Motivar les persones grans a tenir una bona vivència corporal i motriu 
 
5.15.1. Iniciar les persones grans en activitats esportives de nivell bàsic que ajudin al 
seu benestar físic, psíquic i social. 
 
5.15.2. Mantenir i potenciar cicles de passejades. 
 
5.15.3. Establir activitats transversals amb el públic objectiu del ciutadà saludable. 
 
 
5.16. Motivar el ciutadà jove perquè utilitzi l’activitat física com a eina d'ocupació 
del temps lliure, salut o relació amb els amics 
 
5.16.1. Facilitar la participació dels joves en la realització d’activitats físiques. 
 
5.16.2. Donar alternatives esportives a l'oferta d’oci que actualment té tot el 
col·lectiu de joves. 
 
5.16.3. Incorporar el jove no practicant habitual d’activitats físico-esportives a la 
ciutat que vol aconseguir generar un hàbit saludable (per exemple: jovesport, oci 
nocturn, circuit jove saludable, streetworkout, etc.). 
 
 
5.17. Promoure l’activitat física de la ciutat amb un caràcter multicultural i 
integrador 
 
5.17.1. Potenciar el servei d’informació de subvencions i beques (incloses les beques 
esportives risc d’exclusió social). 
 
5.17.2. Fixar descomptes a les quotes de serveis de Can Carbonell. 
 
5.17.3. Establir l’Escola Esportiva Social. 
 
 
5.18. Desenvolupar esdeveniments populars que satisfacin les necessitats 
esportives dels habitants de Cornellà 
 
5.18.1. Potenciar la informació de l’oferta esportiva de la ciutat. 
 
5.18.2. Organitzar esdeveniments per al ciutadà free per aconseguir més germanor 
entre cada un d’ells. 
 
5.18.3. Dinamitzar l’activitat esportiva a través de noves aplicacions informàtiques. 
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5.18.4. Col·locació de circuits saludables a cada barri. 
 
5.18.5. Senyalització rutes i unió carrils bici/running. 
 
 
5.19. Sensibilitzar ciutadans i empreses de Cornellà de la importància de l’activitat 
física per a tenir una millor vida quotidiana 
 
5.19.1. Col·laborar amb les empreses de la ciutat per promoure l’activitat esportiva i 
física. 
 
5.19.2. Assessorar les empreses per fomentar un programa propi d’activitats físiques 
a la feina. 
 
5.19.3. Integrar les empreses per promoure uns hàbits saludables entre els seus 
treballadors. 
 
5.19.4. Establir un sistema de beneficis per a treballadors de la ciutat als serveis 
esportius (exemple: promoció social de PROCORNELLÀ). 
 
5.19.5. Cessió d’instal·lacions esportives a empreses que fomentin l’activitat física per 
als seus treballadors. 
 
 
5.20. Millorar les condicions dels abonats a les instal·lacions esportives de la ciutat 
per facilitar que se n’incorporin de nous 
 
5.20.1. Potenciar la informació de totes les instal·lacions esportives de la ciutat i la 
seva oferta de serveis. 
 
5.20.2. Extreure beneficis saludables i econòmics a les instal·lacions esportives.  
 
5.20.3. Col·laborar amb empreses de la ciutat de serveis esportius: integrar l’oferta 
privada en el sistema esportiu de la ciutat. 
 
5.20.4. Dinamització de l’esportista a nivell de ciutat. 
 
 
 

EIX 6 
 

REALITZAR UNA GESTIÓ PÚBLICA MÉS PROPERA 
 
6.1. Construcció de consensos 
 
6.1.1. Identificació de tots els agents socials potencials de cadascun dels projectes de 
«Cornellà Natura». 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=5
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=5
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6.1.2. Realització de sessions informatives per implicar els agents socials. 
 
6.1.3. Realització de sessions de debat per a la construcció de consensos en cadascun 
dels projectes. 
 
6.1.4. Divulgació dels resultats dels treballs realitzats. 
 
6.1.5. Realització de sessions informatives sobre el desenvolupament dels projectes. 
 
 
6.2. Impuls dels districtes d’innovació social i urbana 
 
6.2.1. Elaborar una proposta d’organització multidisciplinària perquè gestioni les 
actuacions en uns determinats sectors del territori. 
 
6.2.2. Presentació del projecte als sectors del territori. 
 
6.2.3. Implantar el nou sistema de gestió en el territori. 
 
6.2.4. Coordinació i gestió del projecte i creació d’un observatori d’avaluació 
permanent del projecte. 
 
 
6.3. Implicació de la ciutadania en la gestió de la ciutat 
 
6.3.1. Mantenir i millorar el projecte «A Prop Teu». 
 
6.3.2. Abordar l’elaboració d’un nou Acord Social entre els agents socials. 
 
 
6.4. Generar un protocol d’actuació en matèria de transparència en la gestió 
pública 
 
6.4.1. Elaborar i aprovar un protocol per complementar, concretar i ampliar les 
diferents disposicions en matèria de transparència en relació a les diferents 
actuacions municipals que reculli a més les diferents accions impulsades per aquesta 
Administració. 
 
 
6.5. Millorar la difusió de la gestió municipal als ciutadans, per garantir el seu 
coneixement de l’activitat de l’Ajuntament 
 
6.5.1. Crear una nova web municipal, adaptada als nous temps, que permeti introduir 
elements de comunicació moderns i d’ús habitual entre els ciutadans, com la 
interacció, les xarxes socials, els xats, elements audiovisuals. 
 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=6
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6.5.2. Redissenyar el Cornellà Informa per fer-lo més atractiu visualment i captar nous 
lectors de la revista municipal. 
 
6.5.3. Potenciar els mitjans de comunicació locals com el butlletí electrònic «Cornellà 
al dia», la web especialitzada en oci «queferacornella.cat», i les apps de mòbil. 
 
6.5.4. Edició de materials de difusió sobre els diferents serveis municipals, activitats i 
projectes que es desenvolupen. 
 
6.5.5. Retransmetre els plens municipals i altres actes de rellevant interès per a la 
ciutadania, per garantir la qualitat democràtica de la política local. 
 
 
6.6. Millorar la qualitat democràtica fomentant la comunicació entre administració 
i ciutadania 
 
6.6.1. Dotar de plataforma i visibilitat les consultes on line a través del web de 
l’Ajuntament i altres canals, per conèixer l’opinió, els interessos i les preocupacions 
dels veïns de Cornellà. 
 
6.6.2. Crear el perfil de l’Ajuntament a les xarxes socials per potenciar la interacció 
amb els ciutadans i implementar una estratègia de participació.  
 
6.6.3. Potenciar els tràmits ciutadans sense necessitat de desplaçament, a través de 
les plataformes de verificació electrònica. 
 
 
6.7. Projectar la ciutat en matèria de compromís social, educació i qualitat de vida 
 
6.7.1. Fer del compromís social de la ciutat i de les seves aliances un referent que 
refermi la identitat com a municipi, explicant-ho als ciutadans i als mitjans de 
comunicació. 
 
6.7.2. Millorar la visibilitat i coneixement de les activitats que es duen a terme a 
l’espai públic per dinamitzar el municipi, i sensibilitzar sobre la importància del seu 
manteniment per poder compartir-lo entre tots, utilitzant els diferents canals de 
difusió existents. 
 
6.7.3. Difusió de campanyes institucionals que incideixin en aquests tres aspectes del 
municipi. 
 
 
6.8. Enfortir el paper de Ràdio Cornellà 
 
6.8.1. Potenciar el mitjà d’informació local com a font de coneixement de la realitat 
de Cornellà (garantint la presència d’informatius en la programació de l’emissora, 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=6
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http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=6
http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=6
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impulsant les TIC en la comunicació local i assegurant l’emissió a través d’ones 
hertzianes i Internet).  
 
6.8.2. Fomentar la participació de la ciutadania, com a mitjà de lliure expressió, amb 
la mateixa igualtat d’oportunitats, de tracte i d’expressió. 
 
6.8.3. Posar-se a la disposició de les institucions i entitats públiques i privades, dels 
veïns i veïnes, de les associacions i de qualsevol persona de la ciutat que vulgui 
divulgar el seu treball, opinió o qualsevol altra qüestió que pugui ser d’interès per a la 
població, especialment relacionada amb el món social, cultural i empresarial de la 
ciutat; així com dels grups polítics que formen part de la corporació municipal en 
igualtat d’oportunitats i atenent els valors de la democràcia, la solidaritat, la igualtat 
i el respecte a la diversitat. 
 
6.8.4. Promoure l’educació a través de la radiodifusió (visites guiades, tallers, 
pràctiques, assessorament per establir espais radiofònics als centres educatius, etc.). 
 
6.8.5. Difondre i fomentar el coneixement de la nostra història local; contribuint a la 
creació d’un banc de veus de testimonis de la història local. 
 
 
6.9. Desenvolupar una nova organització en les relacions laborals dins de la 
corporació municipal 
 
6.9.1. Adequar la valoració dels llocs de treball a la nova organització municipal  
 
6.9.2. Creació d’un programa de formació propi, per millorar les aptituds del 
personal. 
 
6.9.3. Enfortiment de la promoció interna. 
 
6.9.4. Fomentar l’excel·lència en la prevenció en riscos laborals. 

... 
 
- Decret núm. 2853/17 de data 8 de juny 
... 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix la necessitat 
d’elaborar un pla estratègic de subvencions amb l’objecte de canalitzar, mitjançant 
les subvencions, una part de l’activitat financera del sector públic, amb l’objecte 
d’adequar les necessitats socials i econòmiques a persones i entitats públiques o 
privades. 
 
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
subvencions, determina que els plans estratègics es configuren com a instrument de 

http://pam.cornella.cat/PAM.aspx?eix=6
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planificació de les polítiques socials que tinguin com a objecte el foment d’una 
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el Pla Estratègic en matèria de 
subvencions pel període 2016-2019 mitjançant Decret de l’Alcalde número 387, de 
data 5 de febrer de 2016 i modificat pel Decret d’Alcaldia 1145/16 de data 17 de 
març. 
 
Atès que el Pla Estratègic de subvencions és l’instrument de gestió que permet que 
aquelles línies de subvencions que siguin insuficients per acomplir amb els objectius 
actuals, puguin ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients.  
 
Atès que les actuals circumstàncies socials, econòmiques i d’interès públic aconsellen 
adoptar noves línies d’actuació i, per tant, modificar el Pla Estratègic 2016-2019 en 
matèria de subvencions per adequar les finalitats i els objectius inicials a les noves 
necessitats de la ciutadania. 
 
Atès que s’han detectat errors materials en el redactat de les competències pròpies, 
impròpies o atribuïdes que pot exercir l’Ajuntament,  al Pla estratègic de subvencions 
pel període 2016 – 2019, aprovat mitjançant Decret de l’Alcalde número 387, de data 
5 de febrer de 2016 i modificat pel Decret d’Alcaldia 1145/16 de data 17 de març,  en 
els àmbits d’Educació, Política Social, Polítiques de Família, Polítiques d’Ocupació, 
Joventut, Patrimoni Cultura i Biblioteques, Polítiques d’Igualtat, Acció Comunitària, 
Cooperació i Solidaritat, Ajuts Fiscals i Mercats Municipals. 
 
Atès que aquests defectes consisteixen, d’una banda, en errades en l’especificació de 
la norma que faculta a l’Ajuntament per a exercir les seves competències pròpies o 
atribuïdes, i d’una altra banda, es tracta d’errades ortogràfiques. 
 
Vistos els informes emesos pel Sr. Antonio Martínez Moreno, Cap d’Edificis Públics i 
Intal·lacions, la Sra. Lucía López Alé, Cap de Transparència, el Sr. David Calabuig 
Aracil, Tècnic de Medi Ambient, La Sra. Sònia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Educació i la Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes, Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General, proposant la incorporació al Pla Estratègic en matèria de 
subvencions pel període 2016-2019 de noves condiciones als beneficiaris de 
subvencions i noves línies d’actuació per garantir la màxima efectivitat de l’acció 
pública que es desenvolupa mitjançant l’atorgament de subvencions. 
 
Així mateix, es convenient la incorporació de noves línies d’actuació, a l’àmbit 
d’educació amb activitats educatives a l’Escola Oficial d’idiomes, a l’àmbit de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb la implicació de la ciutadania en el foment i difusió del 
Medi Ambient a través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs, i a l’àmbit d’Espai 
Públic i Convivència, amb la implicació de les Entitats Esportives com a usuaris de les 
instal·lacions municipals al seu manteniment i conservació mitjançant petites 
actuacions correctores. 
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Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1698/16, de data 19 d’abril, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en data 2 de maig de 2016 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Incorporar a l’apartat corresponent al termini, esquema de la concessió de 
subvencions, procediment, control i calendari, sub-apartat: altres aspectes, la següent 
condició: 
 

L’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern determina l’obligació dels beneficiaris de la 
subvenció, quan la seva quantia superi els 10.000 euros, de comunicar la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció i administració 
a l’Ajuntament, a l’efecte de fer-les públiques. 

 
Segon.- Incorporar a l’àmbit d’Educació la nova línia de subvenció següent: 
 

Subvencions per activitats educatives de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà 
de Llobregat. 

 
Tercer.- Incorporar a l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat la nova línia de 
subvenció següent: 
 

Implicació de la ciutadania en el foment i difusió del Medi Ambient a través de 
qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 
Quart.- Incorporar a l’àmbit d’Espai Públic i Convivència, i concretament en les 
instal·lacions esportives municipals, la nova línia de subvenció següent: 
 

Implicació de les Entitats Esportives, usuaris de les Instal·lacions municipals, al 
seu manteniment i conservació, a través de petites actuacions correctores. 

 
Cinquè.- Corregir els errors materials detectats en el redactat de les competències 
pròpies, impròpies o atribuïdes que pot exercir l’Ajuntament en els àmbits següents: 
 
Àmbit d’Educació:  
 
On diu:  
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes i/o 
impròpies, i el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 m) de l’esmentat cos legal; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació” 
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de Política Social: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes i/o 
impròpies, i el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) de l’esmentat cos legal; 
així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació”  
 
Ha de dir:  
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, el que 
preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) de l’esmentat cos legal, l’article 31 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, així com el que estigui 
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que 
siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de Polítiques de Família: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències impròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) de l’esmentat cos 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació”  
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de Polítiques d’Ocupació: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes i/o 
impròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) 
de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per 
cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació”  
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 14.a) de la Llei 13/2005, de 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del servei públic d’ocupació de Catalunya, així com el que estigui 
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que 
siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de Joventut: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes i/o 
impròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 i) 
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de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per 
cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació”  
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos 
legal; l’article 7.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Joventut de Catalunya, així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de Patrimoni Cultural i Biblioteques: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes i/o 
impròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat  1 i apartat 2 a i 
m) de ’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal 
per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació”  
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a i m) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de Polítiques d’Igualtat: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies i impròpies, 
i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 m i e) de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html


 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 47 

l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per 
cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació” 
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 2.a i 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes de Catalunya, així com el que estigui previst en el 
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin 
d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de l’Acció Comunitària: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes i/o 
impròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 h i 
m) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal 
per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació”  
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre; de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, l’article 158 del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com el que 
estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes 
que siguin d’aplicació.”  
 
 
Àmbit de Cooperació i Solidaritat: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html


 

 48 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de 
competències impròpies.” 
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de 
competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.” 
 
 
Àmbit d’Ajuts Fiscals: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de  
competències pròpies.” 
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article 
primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a) i e) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.” 
 
 
Àmbit de mercats municipals: 
 
On diu: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercí 
l’Ajuntament a l’empar del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 i/m) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació” 
 
Ha de dir: 
“Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
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Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 2 i) de l’esmentat cos legal; així com el 
que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres 
normes que siguin d’aplicació” 
 
 
Sisè.- Incorporar la condició, les línies d’actuacions i les modificacions indicades en els 
punts anteriors al Pla Estratègic en matèria de subvencions 2016 – 2019, i aprovar el 
text definitiu que s’adjunta i forma part integrant del present acord.  
 
Setè.- Comunicar el contingut de la present resolució a l’Àrea d’Educació i Política 
Social (Departaments de Política Social, Polítiques de Família, Polítiques d’Ocupació), 
a l’Àrea de Cultura i Igualtat (Departaments de Cultura, Joventut, Patrimoni Cultural i 
Biblioteques, Polítiques d’Igualtat), a l’àrea d’Acció Comunitària (Departaments 
d’Acció Comunitària, Esports, Cooperació i Solidaritat), a l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència (Departaments d’Alcaldia i Programes d’Alcaldia), a l’Àrea d’Economia i 
Governança (Comerç, Activitat Econòmica, Ajuts Fiscals), a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat (Departaments d’Acció Territorial i Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat) i a l’Àrea d’Espai Públic i Convivència. 
 
Vuitè.- Comunicar les dades relatives a la modificació del Pla Estratègic en matèria de 
subvencions pel període 2016-2019 a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei 19/2014, de 29 
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica Municipal, per a la seva publicació. 
 
Novè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal pel seu 
coneixement. 
 
 
 

PLA ESTRATÈGIC EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 

2016-2019 
 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276 de 
18/11/2003), en el seu capítol II, article 8, apartat 1 estableix el següent: 
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“Els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, sotmetent-se al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària”. 
 
Així mateix el RD/887/2006 de 21 de juny en el seu article 10 i següents, estableix les 
Disposicions comuns a les subvencions. 
 
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de 
determinats comportaments considerats d’interès general i també un procediment de 
col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats 
d’interès general. 
 
Una part important de l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de 
subvencions, amb l’objecte de donar resposta, amb mesures de suport, a demandes 
socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades. 
 
Tant l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que va 
entrar en vigor el 18 de febrer de 2004, i el Reglament que la desenvolupa, 
estableixen que la subvenció versa sobre l’afectació de fons públics lliurats pel 
compliment d’objectius, l’execució d’un projecte específic, la realització d’una 
activitat o l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar. 
 
En conseqüència qualsevol lliurament de fons municipals tindrà la consideració de 
subvenció si estan referits en el termes assenyalats en l’apartat anterior 
 
Les esmentades disposicions estableixen també la obligatorietat d’aprovar “Plans 
Estratègics de Subvencions” que han de regular el marc general per la seva concessió; 
es a dir ha de tenir com a finalitzat el ordenament de les subvencions adequant-les a 
les necessitats existents i en base als recursos disponibles, que s’han de contemplar 
amb caràcter previ al seu naixement. 
 
D’acord amb les disposicions assenyalades i aquesta exposició de motius s’ha 
elaborat el present “Pla Estratègic de Subvencions per al període 2016 – 2019, que a 
continuació es desenvolupa, realitzat en base al que disposa l’apartat segon de 
l’article 12 de l’esmentat Reglament. 
 
 

OBJECTE, OBJECTIUS GENERALS, FINALITATS I EFECTES 

 
OBJECTE 
 
L’objecte del present pla estratègic és la regulació de les concessions de subvencions, 
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o 
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particulars que duguin a terme activitats al terme municipal de Cornellà de Llobregat 
(o en països en vies de desenvolupament, en el cas de accions de cooperació 
internacional), i que complementin i/o supleixin la cooperació municipal. 
 
Les subvencions podran atorgar-se en el marc d’un conveni de col·laboració.  
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
Les subvencions constitueixen per a l’Ajuntament un instrument per al foment 
d´iniciatives, projectes, programes i activitats que estimulen la dinamització social, 
cultural, medi ambiental, comercial, i econòmica de la ciutat i que, a la vegada, 
complementen o supleixen determinats àmbits de l’actuació municipal, que han de 
ser definides prèviament de forma general pels Òrgans de Govern Municipal. 
 
La posada en marxa i el desenvolupament del Pla ha de permetre, entre d’altres, 
aconseguir: 
 
a) La millora de l’ajust a la realitat social i demanda social, 
b) Més integració, consistència i coherència de l’actuació corporativa, 
c) La millora de la visibilitat social de l’actuació corporativa. 
d) El aprofitament dels recursos i les iniciatives de les Entitats i/o particulars pel 

desenvolupament de programes i activitats de interès públic de caràcter social 
incloses dins del marc dels plans d’actuació municipal.  

e) L’augment del control i la planificació de la despesa pública en els capítol IV i VII. 
 
 
FINALITATS 
 
Aquestes  subvencions  hauran d’impulsar la realització de activitats d’interès públic o 
social, que tindran per finalitat: 
 
- Millorar la cohesió social de la ciutat. 
- Promoure l’associacionisme que treballa  potenciant serveis d’interès general per 

a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.  
- Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació. 
- Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat. 
- Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat.  
 
 
EFECTES 
 
El conjunt de principis generals en què es basa l’activitat de subvenció inclou, en 
primer lloc, un element de planificació, i en segon, pren com a referència la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, que recull els principis que han 
d’informar la gestió de les subvencions (igualtat, publicitat, transparència, 
objectivitat, eficàcia eficiència), i els requisits que s’han de complir necessàriament 
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per procedir a l’atorgament de subvencions i per obtenir la condició de beneficiari o 
entitat col·laboradora. 
 
S´entén per subvenció  tota disposició dinerària realitzada  a favor de persona pública 
o privada i que compleixi els requisits determinats a tal efecte per la legislació vigent; 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 
1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
2. Que estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, a l’execució d’un 

projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja 
realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de complir 
el beneficiari les obligacions materials i formals que s’haguessin establert. 

3. Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació financera tingui per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una 
finalitat pública. 

 
La subvenció té caràcter voluntari i eventual, i pel que fa a la seva finalitat cal dir que 
les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es condiciona 
l’atorgament i no tenen caràcter devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent, en cas d’incompliment de les condicions o característiques imposades en 
l’acord de concessió de la subvenció, o en el seu cas de les condicions establertes en el 
conveni de la concessió. 
 
Les subvencions poden ser de dos tipus diferents, en el sentit que poden ser  generals, 
i per tant  tenir per finalitat atorgar ajudes econòmiques de caràcter global, o poden 
ser puntuals, amb finalitat d’atorgar subvencions en un moment determinat o 
aquelles que suposin una ajuda econòmica concreta i puntual a favor d’una persona o 
entitat i com a mitjà per ajudar a l’execució d’una activitat o projecte concret, en 
aquest cas la quantitat té uns límits marcats. 
 
No resten incloses dins del present Pla Estratègic aquelles ajudes econòmiques de 
caràcter temporal que responguin a situacions d’emergència.  
 
 
 
 

TERMINI, ESQUEMA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, PROCEDIMENT, 
CONTROL I CALENDARI 

 
 
El termini de perdurabilitat del pla és quadriennal comprendrà per tant i en 
conseqüència els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, tots ells inclosos; fixant-se en cada 
convocatòria el termini de realització del programa, projecte o activitat 
subvencionada, que en general haurà de ser anyal, llevat de que es concretin les 
raons per les quals ha de tenir una durada superior. 
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ESQUEMA DE LES ETAPES PRÈVIES A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  
 

 
 
Procediments de concessió: 
 
- Concessió directa de subvencions 
 
- Concessió en règim de concurrència competitiva 
 
 
Control: 
 
- El anàlisis de la gestió administrativa dels processos de convocatòria i atorgament 

de subvencions, examinant l’adequació de les subvencions atorgades amb els fins 
de la convocatòria i el bon funcionament del sistema de criteris fixats. 

 
- Valoració del compliment del/s objectiu/s proposat/s a les bases de cadascuna de 

les convocatòries, així com el impacte local de les activitats finançades. Per portar-
la a terme els indicadors generals seran els que a continuació s’indicaran, però 
cada convocatòria podrà ampliar-los en la línia de complementar-los: 

 
- Grau d’execució del projecte, programa o activitat. 
- Grau d’ajustament del pressupost elaborat a la despesa final del projecte, 

programa o activitat. 
- Repercussió del impacte del projecte, programa o activitat en la ciutat i/o a la 

ciutadania  
- Nombre de beneficiaris del projecte, programa o activitat 

 
- El control financer. 
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Altres aspectes: 
 
- Tot el que fa referència al règim pressupostari serà aprovat pel pressupost anual. 
 
- Tot allò que remet al règim jurídic de les parts serà aprovat en les bases 

reguladores de cada subvenció, el que prevegin les bases d’execució del pressupost 
de cada exercici i altres normatives que siguin d’aplicació. 

 
- L’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern determina l’obligació dels beneficiaris de la 
subvenció, quan la seva quantia superi els 10.000 euros, de comunicar la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció i administració a 
l’Ajuntament, a l’efecte de fer-les públiques. 

 
 
Calendari: 
 
En general totes les convocatòries de cada exercici seran aprovades durant el primer 
trimestre de l’any. 
 
 
 

COSTOS PREVISIBLES, FONTS DE FINANCIACIÓ I ÀREES D’ACTUACIÓ 

 
La concessió de les subvencions s’ajustarà a la partida de despesa, no obstant això, si 
es donés un increment en la demanda que generi una despesa superior a la prevista, 
s’habilitarà una partida en la mesura que fos necessari, sempre que hi hagi recursos 
financers suficients per cobrir l’esmentada despesa d’acord amb la legalitat vigent en 
matèria pressupostària.  
 
Que amb la finalitat de poder complir els objectius generals esmentats i els 
corresponents a cada àrea d’acció municipal, haurà de reflectir-se en el pressupost de 
cada exercici durant la vigència del present Pla les partides adients tant per les 
subvencions que s’atorguin mitjançant concurrència pública com les que tinguin la 
consideració de nominatives, que s’hauran de fixar en cada àrea d’actuació 
municipal.  
 
Les àrees d’actuació afectades per aquest Pla i els objectius per l’atorgament de les 
subvencions seran els següents:  
 
ÀREA D’EDUCACIÓ I POLÍTICA  SOCIAL 
 
En l’àmbit de l’Educació.- 
 
Els objectius generals en aquest àmbit són:  
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 Donar suport als projectes pedagògics dels centres d'infantil i primària, als 
projectes que es desenvolupin en les escoles de persones adultes, als projectes de 
les AMPA que suposin una millora de la participació de les mares i els pares en la 
comunitat educativa i als projectes soci-educatius i d'innovació que es 
desenvolupin en els centres de secundària. Tot plegat, entre d’altres, per contribuir 
a la millora i la qualitat de l'educació, a l'assentament de la reforma educativa, al 
coneixement de l'entorn i interrelació social i cultural amb el medi ambient i a 
l’educació sobre la diversitat cultural i dels valors humanístics. 

 
A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents 
conceptes: 
 

 Subvencions per activitats educatives de les associacions de mares i pares 
d'alumnes de les escoles públiques d'infantil i primària i centres de secundària de 
Cornellà de Llobregat 

 Subvencions per activitats educatives de les escoles de persones adultes de 
Cornellà de Llobregat 

 Subvencions per activitats educatives dels instituts públics d'ensenyament 
secundari de Cornellà de Llobregat. 

 Subvencions per activitats educatives de les escoles publiques d'infantil i primària 
de Cornellà de Llobregat. 

 Subvencions per activitats educatives de l’Escola Oficial d’Idiomes  de Cornellà de 
Llobregat. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
En l’Àmbit de la Política Social 
 

 Donar suport a projectes, programes o activitats destinades a cobrir i/o atendre 
problemes o necessitats socials que tinguin clarament una finalitat de foment de 
la prevenció de situacions de risc d’exclusió social o desprotecció de ciutadans i 
ciutadanes fonamentalment de menors o persones grans o de caràcter puntual i 
urgent que es puguin donar. 

 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 
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Les valoracions professionals tindran en compte els següents aspectes: tipus de 
problemes o necessitats socials a cobrir, la pertinença de la subvenció per donar 
resposta a la demanda o necessitat, el seu grau d’urgència, la no existència d’altres 
mitjans o recursos per solventar-la, la prevenció de situacions de risc o desprotecció 
pel que fa a menors o persones grans i evitar el deteriorament de situacions personals 
que puguin abocar en processos d’exclusió social.  
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, el que 
preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) de l’esmentat cos legal, l’article 31 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, així com el que estigui 
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que 
siguin d’aplicació. 
 
 
En l’àmbit de Polítiques de Família. 
 
L’objectiu en aquest àmbit és: 
 

 La col·laboració en projectes, programes i activitats que donin suport a les famílies 
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
En l’àmbit de Politiques d’Ocupació. 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Donar compliment als pactes per l’ocupació a Cornellà pel seu desenvolupament 
econòmic i social. 

 Concertar i planificar les polítiques socials i d’ocupació que permetin la seva 
dinamització. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
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l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 14.a) de la Llei 13/2005, de 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del servei públic d’ocupació de Catalunya, així com el que estigui 
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que 
siguin d’aplicació. 
 
 
ÀREA DE CULTURA I IGUALTAT. 
 
En l’àmbit de la Cultura.- 
 
Els objectius generals són: 
 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 

 
Els objectius específics en aquest àmbit son:  
 

 El reforç del paper social de les entitats, en tant que col·lectius de ciutadans 
organitzats, com a veritables agents de la socialització positiva, del foment del 
voluntariat i de l’educació en valors cívics. És l’ anomenat genèricament foment de 
l’associacionisme.  

 

 La col·laboració de l’administració municipal en determinades activitats puntuals i 
serveis que realitzen persones físiques i jurídiques i que són considerades d’interès 
general per les seves aportacions, entre d’altres, en els camps del foment de les 
arts escèniques, musicals i plàstiques. 

 
Les subvencions amb concurrència pública estaran destinades a: 
 

 Subvencions de projectes caràcter cultural.  
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, d’acord 
amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 m) de l’esmentat cos legal; així 
com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i 
altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de Joventut 
 
Els objectius en aquest àmbit són: 
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 Fomentar la participació dels joves en la presa de decisions de l’associació 

 Promoure el treball en xarxa amb altres entitats  

 Fomentar la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les seves 
múltiples formes foment de les activitats juvenils adreçades als joves 

 Fomentar la participació de les associacions en el creixement i desenvolupament 
ciutadà dels infants, adolescents i joves 

 Foment de la interculturalitat entre els joves, adolescents i infants 

 Promoure el treball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau, 
respecte,...) 

 Promoure les activitats educatives en el lleure d’una forma estable (esplais de 
dissabte, esplais de dia, casals, campaments, colònies i altres activitats) 

 Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el 
desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini, 

 Promoure la promoció i atenció a la infància i l’adolescència en el lleure. 

 L’organització d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents 
d’educació no formal del territori 

 Promoure el treball en xarxa amb altres entitats i organització d’activitats 
extraescolars conjuntes entre els diferents agents d’educació no formal del 
territori 

 
Les subvencions amb concurrència pública de l’àrea de joventut afecten als següents 
conceptes: 
 

 Subvencions Joventut projectes colònies, campaments (incloses rutes i camps de 
treball) i casals.  

 Subvencions Joventut projectes de caràcter juvenil i educatiu en el temps lliure 
infantil i adolescent. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos 
legal; l’article 7.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Joventut de Catalunya, així com 
el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres 
normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit del Patrimoni Cultural i Biblioteques 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 El foment del patrimoni històric de la ciutat 

 El foment de la Cultura 

 El foment de la lectura 
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Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a i m) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l`àmbit de Polítiques d’Igualtat. 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Donar suport a projectes i iniciatives enfocades a assolir la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones a tots el nivells 

 Donar suport a projectes i iniciatives incloses en el Pla Transversal 2004-2008. 
 
A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents 
conceptes: 
 

 Subvencions a mesures d’acció positiva empreses en qualsevol àmbit: educatiu, 
social, laboral... 

 Subvencions a la promoció de la cultura feta per dones i a les activitats culturals 
dirigides als interessos i necessitats de les dones. 

 Subvencions destinades a accions concretes destinades a l’erradicació de la 
violència masclista 

 Subvencions a entitats del municipi que treballin per la igualtat d’oportunitats. 
 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb el que estableix l’article 2.a i 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes de Catalunya, així com el que estigui previst en el 
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin 
d’aplicació. 
 
 
ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I ESPORTS. 
 
Objectius generals: 
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 Recolzar les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva consolidació i/o la 
millora de la seva acció comunitària i/o esportiva. 

 

 Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir una major incidència en la 
dinàmica associativa de la ciutat 

 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 

 
 
En l’àmbit de l’Acció Comunitària.- 
 
Els objectius en aquesta àmbit són:  
 

 La dinamització i el suport tècnic i logístic al teixit associatiu. 

 El foment de la participació ciutadana en general i de la gestió participada 
d’equipaments socials  

 La creació de programes de formació adreçats a les entitats per millorar la seva 
autonomia. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències atribuïdes, d’acord 
amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre; de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, l’article 158 del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com el que 
estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes 
que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’Àmbit de l’Esport  
 
Els objectius en aquesta àmbit són:  
 

 El foment de projectes, programes o activitats que facilitin la pràctica esportiva en 
general de la població. 

 La col·laboració amb les Entitats Esportives de la Ciutat. 

 El impuls a la dinamització soci-cultural dels barris i districtes, la creació de 
programes de formació adreçats a les entitats, la dinamització i el suport tècnic i 
logístic al teixit associatiu, el foment de la participació ciutadana en general i de la 
gestió participada d’equipaments socials i el coneixement i ús de les noves 
tecnologies 

 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 61 

Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos 
legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
En l’àmbit de la Cooperació i Solidaritat 
 
Els dos grans objectius en aquest àmbit son: 
 

 La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona 
necessitada d’ajut d’emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres 
naturals. 

 La sensibilització a la problemàtica dels països en vies de desenvolupament i 
qualsevol altra zona necessitada d’ajut d’emergència o reconstrucció per conflictes 
bèl·lics o desastres naturals. 

 
Les subvencions amb concurrència pública del departament de solidaritat afecten als 
següents conceptes: 
 

 Subvencions Solidaritat projectes cooperació i campanyes de Sensibilització. 
 
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de 
competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
 
 
ÀREA D’INNOVACIÓ URBANA I PRESIDENCIA  
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Recolzar les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva consolidació i/o la 
millora de les actuacions en benefici de la ciutat. 

 

 Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir una major incidència en la 
dinàmica de la ciutat. 

 

 Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat als 
esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50, 75, 100 ó 125 
anys de la seva fundació. 
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 Donar suport a iniciatives i activitats que desenvolupen entitats que fomenten la 
integració de la dona al món laboral i cultural, la integració de persones 
discapacitades i que treballen altres valors comunitaris especialment sensibles. 

 

 Col·laborar en projectes, programes o activitats que executin o complementin 
actuacions específiques o estratègiques per la ciutat. 

 

 El foment del coneixement de les noves tecnologies als ciutadans i ciutadanes de la 
ciutat de Cornellà. 

 

 El foment de projectes, programes o activitats que facilitin la integració de 
persones nouvingudes 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies i/o 
impròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 f, 
h, m i ñ) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost 
Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNANÇA  
 
En l’àmbit del Comerç 
 
Els objectiu en aquest àmbit són: 
 

 Dinamitzar el comerç local de proximitat, fomentant activitats generals a través 
de l’Associació Cornellà Compra a Casa, tant a l’espai públic (places i carrers) com 
en els Mercats Municipals, garantint el seu funcionament com instrument 
necessari per donar suport als comerciants de la ciutat. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 i) de l’esmentat cos 
legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de l’Activitat Econòmica 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
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 Exercici de polítiques econòmiques que facilitin la creació i manteniment de petits 
comerços i de nous d’emprenedors residents a la ciutat. 

 
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de 
competències pròpies. 
 
 
En l’àmbit d’Ajuts Fiscals 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 Donar suport a persones i famílies que per les seva situació econòmica requereixin 
rebre una ajuda per poder complir amb les seves obligacions, amb les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb el que preveu la normativa vigent. 

 Fomentar la política de manteniment i conservació del patrimoni arquitectònic 
privat de la ciutat. 

 
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article 
primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a) i e) de l’esmentat 
cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
En l’àmbit de l’acció Territorial i Habitatge 
 
L’objectiu en aquest àmbit és: 
 

 El foment i la promoció de projectes i instal·lacions d’ascensors en matèria de 
millora de l’accessibilitat en els edificis per suprimir les barreres arquitectòniques, 
adreçades a Comunitat de Propietaris que no disposin d’instal·lació d’ascensor i 
que el seu edifici disposi de planta baixa més dues plantes (PB+2) com a mínim, 
legalment constituïdes, i amb domicili a la ciutat de Cornellà de Llobregat. També 
poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre que no disposin d’ascensor, 
o en el cas de disposar-ne, hagin d’adequar-lo al Codi d’accessibilitat de Catalunya 
basat en la Llei 201/1991 i del Decret 135/1995 de desplegament de l’anterior. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 a) de l’esmentat cos 
legal així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.  
 
 
En l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Els objectius en aquest àmbit son: 
 

 El foment de les energies netes i renovables 

 El foment de les de l’estalvi energètic 

 Contribuir a la disminució dels efectes de les energies contaminants 

 Contribuir a l’educació de la ciutadania en un model de desenvolupament 
sostenible. 

 Implicació de la ciutadania en el foment i difusió del Medi Ambient a través de 
qualsevol mitjà d’expressió o concurs. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 b) de l’esmentat cos 
legal; així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels 
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació. 
 
 
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 
 
L’objectiu en l’àmbit educatiu és: 
 

 Fomentar en els centres educatius la realització de petites actuacions correctores 
en matèria de manteniment i conservació dels edificis, que son importants per tal 
de possibilitar el correcte funcionament del centre i el desenvolupament de les 
activitats educatives. 

 
L’objectiu en l’àmbit dels mercats municipals és: 
 

 Fomentar la realització en els mercats municipals de petites actuacions 
correctores en matèria de manteniment i conservació dels edificis, per garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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L’objectiu en l’àmbit de les instal·lacions esportives municipal és: 
 

 La Implicació de les Entitats Esportives, usuaris de les Instal·lacions municipals, al 
seu manteniment i conservació, a través de petites actuacions correctores. 

 
Aquestes subvencions s’atorgaran per la realització d’activitats que pot exercir 
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que tenen la consideració de competències pròpies, i estan 
relacionades amb el que preveu l’article 25 2 i) de l’esmentat cos legal; així com el 
que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres 
normes que siguin d’aplicació. 
 
MAIG 2017 
 
María Jesús Olmedo Búlnes 
Cap de l’Àrea de Gestió Pressupostària 

... 
 
- Decret núm. 2891/17 de 8 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3207/2015 de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 81/2016, de 19 de gener, 2653/16, de 6 de juny, 5054/16, 
de 23 de novembre, 1418/2017, de 21 de març,1472/17 de 23 de març i 2442/2017 
de 18 de maig, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar el Ple del 
Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació 
de caràcter permanent i competències de caire informatiu però no resolutiu, i 
instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la 
problemàtica esportiva de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 25 de maig d’enguany, el Secretari del Consell 
Municipal d’Esports, Sr. Salvador Valls Cuello, posa en coneixement d’aquesta 
Secretaria General que l’entitat Club Natació Cornellà ha mostrat la seva voluntat de 
canviar el membres que els representa al Consell Municipal de l’Esport segons 
instància del dia 24 de maig amb Registre General d’Entrada núm. 19682. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocal titular i suplent del Ple del 
Consell Municipal d’Esports de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relacionen: 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519625-l-27-2013-de-27-dic-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion.html
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 Club Natació Cornellà 
 

Titular:  Senyor Josep Lluis Galé i Mateo 
Suplent: Senyor Francisco Javier Nieves Barrera 

 
 
Segon.- Nomenar nous vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal d’Esports 
de Cornellà de Llobregat a les persones següents: 
 

 Club Natació Cornellà 
 

Titular: Senyora Lola García Casañas 
Suplent: Senyora Yolanda Santiago Martín 

 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades, així com al 
Secretari del Consell i al Departament d’Esports, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
- Decret núm. 3101/17 de data 19 de juny 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3271/15, de 31 de juliol, posteriorment modificat 
pels Decrets 5469/15, de 24 de desembre, 2010/16, de 27 d’abril 471/17 de 1 de 
febrer, 1420/2017 de 21 de març, 1653/2017 de 31 de març, i 2240/2017 de 18 de 
maig, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, durant aquest 
mandat, el Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial 
de participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o 
es refereixin a la salut. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 18 d’abril d’enguany, l’entitat l’entitat CCOO 
BLLAPAG, ha manifestat el seu desig de participar en aquest Consell i ha acompanyat 
document signat per l’entitat proposant les persones que l’han de representar. 
 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 67 

 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta de les 
Entitats del Sector. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que les entitats que constitueixin el ple de Consell han 
de estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell de Salut, a l’Entitat 
Ciutadana que tot seguit es detalla, que actuarà representada per les persones que 
així mateix s’especifiquen: 
 

 CCOO BLLAPAG 
 

Titular: Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament de Salut, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:51 al 00:08:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=111.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=111.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=111.0
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VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
TERCER.- APROVAR L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC 
LAYRET”. 

Aprovar l’inici expedient 
de contractació “Projecte 

constructiu de les places 
Narcís Monturiol i 
Francesc Layret”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Obres. 
Objecte del contracte: Projecte constructiu de les places Narcís Monturiol i Francesc 
Layret. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert. 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Vist que la distribució de la despesa d’inversió d’aquest contracte és plurianual (2017-
2018), ascendit la corresponent a l’exercici 2018 a 247.581,99 euros, i per tant 
superior al 70% al crèdit consignat en l’exercici actual (204.196,07 euros), que 
equivaldria a 142.937,25 euros. 
 
Vist que segons l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i tenint en compte que es 
tracta d’una despesa d’inversió en cas de superar-se aquest percentatge correspon al 
Ple la seva aprovació. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió d’Economia i Innovació, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
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Naturalesa: Obres. 
Objecte del contracte: Projecte constructiu de les places Narcís Monturiol i Francesc 
Layret. 
Tramitació:Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert. 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació que figura com a annex I. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 
Exercici Partida Pressupostària Import (IVA inclòs) 
 
2017 0002 1532A 6190000 202.567,07.- euros 
2018 0002 1532A 6190000 247.581,99.- euros 
 
 Total:........................ 450.149,06.- euros (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
 
Quart.- Convocar procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada contractació, 
de conformitat amb l’article 157 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Cornellà i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el 
TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de 
Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació del present contracte així com 
la resta d’actes derivats del procediment administratiu fins la finalització del mateix. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com al 
Departament de Programes d’Alcaldia. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:08:31 al 00:10:07 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=511.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=511.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=511.0
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QUART.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16/2017 
PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB 
CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES. 

Aprovar la modificació de 
crèdit núm. 16/2017. 

DICTAMEN 
... 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb 
càrrec al romanent de tresoreria per tal de garantir el pagament de les activitats del 
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones programades per als mesos de juny i 
juliol, per un import de 27.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Patrimoni Cultural, 
sol·licitant la modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec al romanent 
de tresoreria, motivada per fer front a la necessitat de continuar i garantir el 
programa d’adquisició de llibres i documents amb destinació a les biblioteques 
municipals, per un import de 8.000 euros. 
 
Vista les memòries justificatives presentades pel Departament de Cultura, sol·licitant 
les modificacions de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria, motivada per la necessitat de cobrir majors despeses no previstes 
inicialment al pressupost pels programes del Festival de Pallassos, Música i Teatre, 
per un import de 30.000 euros. 
 
Vistes la proposta de modificació de crèdits conjunta per suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria dels departaments de Polítiques 
d’Igualtat i Informàtica, per fer front al pagament de l’adquisició d’un projector i un 
ordinador portàtil amb destí al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, per un 
import de 1.500 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits per suplement de crèdits amb 
crèdits amb càrrec a romanent de tresoreria, presentada pel Departament d’Acció 
Social, a fi de poder fer front a la despesa de l’ampliació del serveis per cobrir la llista 
d’espera del Servei d’Atenció Domiciliària als diferents barris de Cornellà, per un 
import de 77.855,22 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel Departament de Guardia Urbana, motivada 
per fer front al pagament de factures de subministrament de combustible pendents, 
per un import de 4.726 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Manteniment i Serveis, 
sol·licitant la modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent 
de tresoreria, per tal de fer front al pagament de la renovació de cortines de diverses 
dependències municipals, per un import de 18.000 euros. 



 

 72 

 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits presentada pel Departament de 
Manteniment i Serveis, per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria i 
baixes per anul·lació de despeses, motivada per la necessitat de fer front al pagament 
de la subvenció anyal a l’Escola Miranda, al pagament de diferents factures 
corresponents al contracte de recollida d’animals i a la  necessitat d’adquirir d’una 
màquina fresadora per treballs de la Brigada, per un import de 87.200 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit, presentada pel 
departament de Manteniment i Serveis amb càrrec a romanent de tresoreria per tal 
de realitzar adequadament la dotació de recursos necessaris per la reparació de 
vehicles de la Guardia Urbana, per un import de 16.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Guardia Urbana, 
sol·licitant la modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement finançada 
amb càrrec de romanent de tresoreria, motivades per la necessitat d’adquirir 
motocicletes i per les noves necessitats del contracte de vigilància privada, per un 
import de 61.344 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit del Departament de Guardia Urbana, per 
crèdit extraordinari finançada amb càrrec de romanent de tresoreria, motivada per la 
adquisició d’un gos per atendre més eficaçment les feines pròpies, per un import de 
10.890 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de Guardia Urbana, per crèdit extraordinària amb càrrec de romanent de tresoreria, 
motivada per la necessitats d’adquirir diferents càmeres personals, per un import de 
6.000 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits presentades pel Departament de 
Innovació Urbana, per crèdit extraordinari amb càrrec de romanent de tresoreria, 
motivades per la necessitat de portar a terme diferents projectes d’obres emmarcats 
al projecte integral Cornellà Natura, per un import de 1.450.000 euros. 
 
Vista les propostes de modificació de crèdits presentades pel Departament de 
Manteniment i Serveis per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançades a 
càrrec de romanent de tresoreria, motivades per diferents raons i necessitats, per un 
import de 819.717,52 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
de Premsa i Comunicació per crèdit extraordinari finançada amb càrrec a romanent 
de tresoreria, motivada per la necessitat de fer front al pagament de una factura del 
Festival Internacional de Pallassos 2016, per un import de 6.593,60 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament 
d’Intervenció, per suplement de crèdit finançada amb càrrec a romanent de 
tresoreria, motivada per la necessitat de compliment de la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu 10 de Barcelona en relació amb l’abonament d’interessos de 
demora pel retard en el pagament de factures del servei de neteja, per un import de 
174.012,11 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits presentada pel Departament de Tresoreria 
finançada amb càrrec de romanent de tresoreria, per tal de fer front al pagament de 
tributs estatals, per un import de 25.238,22 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de petició de modificació de crèdits per crèdit 
extraordinari presentada pel Departament de Recursos Jurídics amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses, per tal de fer front a la creació partida pressupostària de 
Subministrament d’aigua de boca, per un import de 500 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari presentada pel 
Departament de Política Territorial, finançada amb romanent de tresoreria, motivada 
per la necessitat de fer front a les despeses de l’adquisició del local del c/Anoia núm. 
9, per un import de 230.275,05 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit per crèdit extraordinari pel 
Departament de Salut Pública, finançada amb càrrec de romanent de tresoreria, per 
tal de fer front als pagament del manteniment d’una fotocopiadora-escanejadora, 
per un import de 2.500 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari presentada pel 
Departament de Política Territorial, amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada 
per la necessitat de disposar de consignació econòmica per fer front a la convocatòria 
de subvencions per al Foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació 
i restauració del patrimoni catalogat de Cornellà de Llobregat, per un import de 
90.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de petició de modificació de crèdits per crèdits 
extraordinari presentada pel Departament de Patrimoni, amb càrrec a romanent de 
tresoreria, motivada per la necessitat de pròrroga de les marques “Maginet” i 
“Campamento Oriental de la Nit de Reis”, per un import de 1.500 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari presentada pel 
Departament d’Acció Social, amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per fer 
front a la Subvenció nominativa al Club Sant Feliu, per un import de 20.000 euros. 
 
Vist que l’aportació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en els ingressos 
recaptats de l’exercici 2017 a la Comunitat de Municipis de la Plana del Galet, 
ascendeix a 147,10 euros, cal crear la partida pressupostària amb 147,10 euros amb 
càrrec al romanent de tresoreria. 
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Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari presentada pel 
Departament d’Acció Social, amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, 
motivada per la necessitat de crear una subvenció de capital a la Fundació El Llindar 
per tal de ampliar els espais formatius de segona oportunitat, per un import de 
25.300 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit per suplement de crèdit 
presentada pel Departament d’Acció Comunitària, amb càrrec a romanent de 
tresoreria, per tal de fer front a la necessitat de garantir el bon funcionament de les 
activitats previstes al llarg de l’any 2017 als barris, per un import de 20.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit i extraordinari 
presentada pel Departament d’Esports, amb càrrec a romanent de tresoreria, 
motivada per la necessitat de fer front a la implantació d’un segell de qualitat, a la 
necessitat de realitzar una subvenció al Club d’Escacs de Cornellà pel 75è aniversari i 
portar a terme la segona edició de la cursa de la dona 2017, per un import de 28.000 
euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Innovació Urbana i 
Presidència, Espai Públic i Convivència, Educació i Política Social i Cultura i Igualtat, 
per un import total de 6.734,78 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2017. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2017, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2017 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.3380A.2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS 0,00 6.593,60 0,00 6.593,60 
0006.9200C.6230000 ADQUISICIÓ PROJECTOR/INFORMÀTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 
0006.9200C.6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS 

(HARDWARE) 91.360,00 1.000,00 0,00 92.360,00 
0009.1532A.6190002 REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 
0009.1532A.6190003 REMODELACIO AVDA. PAU PICASSO 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 
0112.1330A.2130003 REPARACIÓ SEMÀFORS 39.200,00 24.069,66 0,00 63.269,66 
0112.1500C.2130001 REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT 8.056,34 5.000,00 0,00 13.056,34 
0112.1500C.2140000 REPARACIÓ PARC MÒBIL (A) 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 
0112.1500C.6230001 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 
0112.1500C.6240001 ADQUISICIÓ VEHICLES/MANTENIMENT 60.000,00 120.000,00 0,00 180.000,00 
0112.1510B.2100000 ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 
0112.1510C.2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA 0,00 77.300,00 0,00 77.300,00 
0112.1510D.6250000 JOCS INFANTILS 70.000,00 76.000,00 0,00 146.000,00 
0112.1532A. 6190000 MILLORA VIAVILITAT CARRERS I  PLACES 220.000,00 147.000,00 0,00 367.000,00 
0112.1621A.2269900 ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA 8.000,00 60.250,00 0,00 68.250,00 
0112.1710A.2100004 CONSERVACIÓ CAMINS FLUVIALS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
0112.1710A.2279901 C.P.S./MANT. INSTAL·LACIONS REG 100.000,00 60.000,00 0,00 160.000,00 
0112.3111B.2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS 67.000,00 6.870,00 0,00 73.870,00 
0112.3230B.4800000 TRANSFERÈNCIES COL·LEGIS /MANTENIMENT 54.842,00 4.027,86 0,00 58.869,86 
0112.3420B.2130000 CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 90.000,00 25.000,00 0,00 115.000,00 
0112.9330B.2130000 REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT 378.000,00 3.700,00 0,00 381.700,00 
0112.9330B.2269900 DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 
0112.9330B.6320000 INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS 20.000,00 14.500,00 0,00 34.500,00 
0112.9330B.6320005 OBRES CASETA CAN MERCADER 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.086.313,87 14.700,00 0,00 4.101.013,87 
0116.1300A.2140000 REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) 25.931,00 16.000,00 0,00 41.931,00 
0116.1300A.2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA 36.319,00 4.726,00 0,00 41.045,00 
0116.1320A.6230002 CÀMERES PERSONALS/GUARDIA URBANA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
0116.1340A.2279900 MOBILITAT URBANA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
0332.2311A.2270602 TREBALLS TÈCNICS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 1.155.763,00 77.855,22 0,00 1.233.618,22 
0332.2311C.4800014 SUBV. CLUB SANT FELIU 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0551.3360A.7800000 AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS 

CATALOGATS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 
0551.9330A.6210000 ADQUISICIÓ TERRENY (LOCAL C/ANOIA, 9) 0,00 115.736,24 0,00 115.736,24 
0551.9330A.6220000 ADQUISICIÓ EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9) 0,00 114.538,81 0,00 114.538,81 
0555.3300B.6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES /PATRIMONI 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
0557.3110A.2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
0661.3340D.2020000 LLOGUER SALES TEATRE 19.641,00 6.000,00 0,00 25.641,00 
0661.3340D.2260900 TEATRE (A) 76.895,00 6.000,00 0,00 82.895,00 
0661.3371B.2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT 5.960,00 9.308,46 0,00 15.268,46 
0661.3371C.2269902 ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT 10.900,00 6.000,00 0,00 16.900,00 
0661.3380A.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 25.000,00 18.000,00 0,00 43.000,00 
0662.3321A.6290000 PLA BIBILIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) 10.000,00 8.000,00 0,00 18.000,00 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0666.2312A.2269900 ACTIVITATS DONA 51.250,00 27.000,00 0,00 78.250,00 
0771.1621A.2250000 TRIBUTS ESTATALS 25.238,25 25.238,22 0,00 50.476,47 
0772.9340A.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 19.832,00 174.012,11 0,00 193.844,11 
0775.9430B.4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS 

AJUNT. 0,00 147,10 0,00 147,10 
0883.9241C.2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (A) 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 
0884.3410B.4800008 SUBVENCIÓ CLUB ESCACS CORNELLÀ 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
0884.3410C.2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES  11.000,00 9.000,00 0,00 20.000,00 
0884.3410C.2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS 12.000,00 4.000,00 0,00 16.000,00 
0884.3410C.2270601 IMPLANTACIÓ MODEL ESPORTIU (SEGELL DE 

QUALITAT) 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 
0116.1320A.2040000 LLOGUER VEHICLES/G. URBANA 0,00 50.344,00 0,00 50.344,00 
 
 TOTAL DESPESES  3.148.417,28 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 17.563.134,61 3.148.417,28 0,00 20.711.551,89 
 
 TOTAL INGRESSOS  3.148.417,28 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.1500C.6230001 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 
0112.1500C.6240001 ADQUISICIÓ/VEHICLES 60.000,00 0,00 5.800,00 54.200,00 
0116.1300A.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 33.864,00 0,00 10.890,00 22.974,00 
0116.1320A.6290000 ADQUISICIÓ GOS/ GUARDIA URBANA 0,00 10.890,00 0,00 10.890,00 
0334.3200A.2200201 MAT. INFORMÀTIC/SERV. AT. EDUCATIVA 

PERMANENT 1.155,75 0,00 1.000,00 155,75 
0334.3200A.2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ 1.705,00 4.262,00 0,00 5.967,00 
0334.3200F.2020000 LOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
0334.3200F.2260201 SUPORT REC. PEDAGOGICS/SERV. AT. EDUCATIVA  

PERMANENT 1.155,75 0,00 1.100,00 55,75 
0334.3230D.2269902  DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL 

VIROLAI 2.165,61 2.800,00 0,00 4.965,61 
0334.3270C.2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIÓ AMBIENTAL 8.462,00 0,00 3.462,00 5.000,00 
0785.9200I.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS 5.205,00 0,00 500,00 4.705,00 
0785.9200I.2210503 SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS 0,00 500,00 0,00 500,00 
0332.2311C.7800000 TRANSF. CAPITAL FUNDACIÓ EL LLINDAR 0,00 25.300,00 0,00 25.300,00 
0332.2311C.4800009 SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR 25.300,00 0,00 25.300,00 0,00 
 
 TOTAL DESPESES  49.552,00 49.552,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS 
TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0006.9200C.2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS (CR) 801,33 2.994,75 0,00 3.796,08 
0010.9230A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR) 0,00 62,62 0,00 62,62 
0112.1532B.2219904 SUMB. MATERIAL VÍES PÚBLIQUES (CR) 2.520,07 2.994,56 0,00 5.514,63 
0115.1500C.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PÚBLIC (CR) 139,70 22,00 0,00 161,70 
0116.1300A.2219907 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/G.URBANA (CR) 32,50 31,40 0,00 63,90 
0332.2310B.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ACCIÓ SOCIAL (CR) 0,00 5,50 0,00 5,50 
0333.2410A.2200101 SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR) 0,00 46,50 0,00 46,50 
0333.2410A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR) 157,08 11,00 0,00 168,08 
0661.3301A.2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR) 143,59 61,01 0,00 204,60 
0661.3340A.2260907 NITS D'ESTIU (CR) 0,00 242,00 0,00 242,00 
0661.3371A.2219901 JOCS I JOGUINES (CR) 0,00 285,44 0,00 285,44 
 
 TOTAL DESPESES  6.756,78 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 20.711.551,89 6.756,78 0,00 20.718.308,67 
 
 TOTAL INGRESSOS  6.756,78 0,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ..........................  0,00 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ...............  783.773,94 18.452,00 
Cap. III.- Despeses financeres ............................  174.012,11 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .......................  30.174,96 25.300,00 
Cap. VI.- Inversions reals....................................  2.101.465,05 5.800,00 
Cap. VII.- Transferència de capital ......................  115.300,00 0,00 
 
  TOTAL ..................................................  3.204.726,06 49.552,00 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers ..................................  3.155.174,06 0,00 
 
  TOTAL ..................................................  3.107.174,06 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:10:08 al 00:13:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=608.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=608.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=608.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
CINQUÈ.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL 
REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL. 
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Aprovar inicialment la 
modificació núm. 1 del 
Reglament de la Comissió 

Municipal de Protecció 
Civil. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que el Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de 
Llobregat va ser aprovat inicial mitjançant acord plenari adoptat el dia 28 de febrer 
de 2013; i havent-se aprovat definitivament en data 27 d’abril de 2013. 
 
Vist que a l’article 3 de Composició de la Comissió, figurava com a vocal suplent del 
Tècnic/a municipal del Departament competent, en matèria de Protecció Civil; el 
Tècnic/a municipal del Departament competent en matèria de Projectes de Seguretat. 
 
Vist que la persona que ocupava aquest càrrec es troba en situació d’excedència 
administrativa, no havent cap altre amb aquesta mateixa denominació, fet que fa 
necessari modificar el text del Reglament per poder anomenar un nou suplent del 
vocal primer. 
 
Vist que s’han acomplert els tràmits d’audiència dels ciutadans afectats, de 
conformitat amb l’article 133 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com 
l’article 49 i 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Protecció Civil i el Cap de la Guardia Urbana, en 
data 16 de març de 2017. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea, de data 21 de març de 2017. 
 
Atès que l’adopció del present acord es competència del Ple de l’Ajuntament, el 
President de la Comissió Informativa d’Espai Públic i Territori proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació número 1 del Reglament de la Comissió 
Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, que es concreta en els termes 
següents: 
 
Modificació suplent vocal primer de la Composició de la Comissió: 
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“Article 3. Composició de la Comissió 
 
La Comissió està constituïda pels següents membres: 
.../... 
 
d) Vocals: 
- Titular: Tècnic/a municipal del Departament competent en matèria de Protecció 

Civil. 
Suplent: Comandament de la Guàrdia Urbana. 

.../...” 
 
B. La incorporació d’una Disposició Final del Reglament amb la redacció literal 
següent: 
 

 Disposició Final 
 

Aquest Reglament serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de la primera modificació del Reglament. 

 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació de ’Reglament a informació 
pública i audiència als interessats per un termini de TRENTA dies, a efectes de 
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’anuncis d’aquest Corporació, transcorregut el qual 
sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovades 
definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
També es donarà difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la 
seva publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de Transparència. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta modificació del Reglament, es publicarà 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un 
cop transcorreguts QUINZE dies a partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
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Cinquè.- Una vegada en vigor, incloure el text íntegre de la modificació, mitjançant la 
publicació del text resultant, a la Intranet municipal, pel seu coneixement per la 
ciutadania i per facilitar la seva consulta pels diferents Departaments municipals, i 
donar-hi difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal – Portal de 
Transparència, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya, i preceptes concordants de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions 
Públiques. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:44 al 00:14:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=824.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=824.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=824.0
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, C’S, ICV-EUIA-
EP-E I PP, SOBRE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció de PSC-CP, C’s, ICV-
EUiA-EP-E i PP, sobre 

l’accessibilitat universal a 
Cornellà de Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és conscient de la importància d’assolir la 
plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i serveis, entenent aquesta com un 
requisit “sine qua non” per que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus 
drets en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. 
 
Tot i que s’ha avançat en matèria d’accessibilitat en els darrers anys, encara més de 
mig milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant 
barreres físiques, comunicatives i socials, per accedir al món laboral, a l’educació i la 
formació professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al 
comerç de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les 
activitats esportives, així com per participar a les diferents activitats que s’organitzen 
als seus municipis, donat que aquests obstacles impedeixen la participació plena i 
efectiva d’una part de la ciutadania. 
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Precisament, a Catalunya gaudim d’un doble marc normatiu que ens obliga a ser més 
exigents i acurats, si cap, en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat. 
D’una banda, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva 
Inclusió Social, estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes, béns, 
entorns i serveis siguin accessibles, conformement a les condicions bàsiques de no 
discriminació i accessibilitat universal. D’altra, la Llei catalana 13/2014, del 30 
d’octubre d’accessibilitat, reconeix que el seu objecte és “Establir les condicions 
d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de 
transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin 
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb 
discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn”. 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per la nostra banda, hem fet diferents 
actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de suport a les entitats que 
treballen per a la plena inclusió. 
 
La Federació Francesc Layret- COCEMFE Barcelona ha elaborat una declaració sobre 
l’accessibilitat universal, en la qual demana un compromís ètic i formal per a: 
 
L’aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, 
productes i serveis. 
 
Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en 
matèria d’accessibilitat universal. 
 
Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi 
d’igualtat d’oportunitats. 
 
Aconseguir que el 4 de desembre d’aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya 
compleixin amb els preceptes d’Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, 
quan allò no sigui possible. 
 
Per tot això, proposem al Ple l’adhesió al manifest de la Federació Francesc Layret- 
COCEMFE Barcelona i aprovar els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- COCEMFE Barcelona assumeix el compromís de difondre a través de la seva 
xarxa d’entitats autonòmica, provincials i locals aquesta Declaració i facilitar 
l’adhesió a la mateixa a les Corporacions Locals, organismes i institucions que així ho 
estimin oportú. Amb aquest fi, promourà conjuntament amb les administracions 
respectives, programes de sensibilització i formació. Els Ajuntaments adherits es 
comprometran a la redacció, revisió i execució d’un Pla d’Accessibilitat Universal 
actualitzat d’acord amb la normativa actual. 
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Segon.- L’Ajuntament de Cornellà iniciarà una taula de treball amb tècnics, entitats, 
col·lectius afectats i representants dels grups municipals per a que a mode 
d’observatori, realitzin propostes, calendari d’actuacions i el seguiment del Pla 
Municipal d’Accessibilitat Universal de la ciutat. 
 
Tercer.- Convidar a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a Diputacions provincials, a l’Àrea metropolitana de Barcelona i al Govern 
de la Generalitat a sumar-se a aquesta declaració mitjançant els acords dels seus 
òrgans de decisió i a comprometre’s a impulsar en els seus àmbits respectius de 
govern el compliment dels seus principis que obeeixen a la necessitat de fer pobles i 
ciutats més accessibles per a totes les persones mitjançant el principi d’accessibilitat 
universal i el compliment de la legislació vigent. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que duguin a 
terme les actuacions necessàries per adoptar mesures per garantir l’accessibilitat 
universal com una contribució directa per millorar les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat, però especialment com una mesura que contribueix al bé 
comú perquè beneficia a totes les persones. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests Acords a la Generalitat de Catalunya, a les 
Diputacions provincials catalanes, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació Francesc Layret- COCEMFE Barcelona, a l’entitat APRODICO i al Consell 
Municipal de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 25400: 
... 
 
Esmena de modificació del Segon Punt dels Acords 
 
Segon.- L’Ajuntament de Cornellà redactarà abans del proper 4 de desembre del 2017 
un Pla Municipal d’Accessibilitat Universal de Cornellà de Llobregat i iniciarà una 
taula de treball amb tècnics, entitats, col·lectius afectats i representants dels grups 
municipals per a què, a mode d’observatori, realitzin propostes, calendari 
d’actuacions i el seguiment d’aquest Pla. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:14:22 al 00:28:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=862.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=862.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=862.0
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
SEGONA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, DE REBUIG DE 
LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE CONTRA EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE 
CORNELLÀ.- 

Moció de CEC-CPC, de 
rebuig de les declaracions 
de l’Alcalde contra el dret 

a decidir del poble de 
Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
Els darrers anys, s’ha evidenciat la triple crisi democràtica, social i nacional que viu el 
nostre país a través de diversos processos de mobilització que posen de manifest la 
necessitat d’encetar un procés constituent perquè el conjunt de la ciutadania pugui 
decidir sobre les relacions amb l’estat espanyol i la Unió Europea, sobre el model 
econòmic i social o sobre com han de ser les nostres institucions polítiques comunes. 
 
Així, cal recordar que els avenços en els drets nacionals del poble català sempre han 
estat motiu d’un ampli consens polític i social, des de la restauració de la Generalitat 
o el model d’escola pública fins a l’actual necessitat d’exercir el dret 
d’autodeterminació, avalada per milers d’entitats que han subscrit el Pacte Nacional 
pel Referèndum i per un 80% de la població del Principat de Catalunya. 
 
En aquest sentit, 15.675 cornellanencs van votar en el procés participatiu del 9 de 
novembre de 2014, malgrat l’acte de desobediència que significava després de la 
suspensió per part del tribunal constitucional espanyol i la deslegitimació que havia 
patit per part tant de l’estat espanyol com dels poders econòmics i del mateix govern 
de la Generalitat. En aquest context hem d’assenyalar que fins a un 28,53% dels 
participants es van mostrar contraris a la constitució de Catalunya com a Estat 
independent, fet que demostra que en tots els sectors de la població hi ha la voluntat 
de debatre idees, votar i decidir col·lectivament el nostre futur. 
 
Malgrat això, encara hi ha sectors reaccionaris que rebutgen el dret inalienable a 
l’autodeterminació del poble català i que fins i tot opten per posar-hi impediments 
quan hi ha la possibilitat d’exercir-lo mitjançant un referèndum. Després de les 
eleccions autonòmiques del 27 de setembre de 2015, que no van resoldre l’atzucac en 
què es trobava la qüestió nacional, es va anar fent forta la idea d’un referèndum, que 
fou finalment anunciat de manera formal el passat 9 de juny d’enguany. Està previst 
que se celebri el proper 1 d’octubre i la pregunta que la ciutadania del Principat està 
convocada a respondre és <<Voleu que Catalunya sigui un estat independent en 
forma de república?>>. 
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El govern municipal de Cornellà, del PSC, s’ha alineat en diverses ocasions amb la 
dreta del Partido Popular i Ciudadanos, tant en la política econòmica neoliberal, com 
en els drets democràtics més elementals com són els de caràcter nacional. Després 
d’impedir en diverses ocasions que es debatessin mocions sobre el dret a decidir al Ple 
municipal i de no cedir espais per fer possible la celebració de la consulta del 9 de 
Novembre, en aquesta ocasió tampoc no ha estat una excepció. 
 
El passat 12 de juny, en una entrevista a Catalunya Ràdio, l’alcalde Antonio Balmón 
evitava valorar la convocatòria del referèndum i la rebutjava de manera implícita 
amb un absolut menyspreu i cinisme amb l’afirmació <<Referèndum? No sé de què 
em parla>>. Novament, el PSC de Cornellà es distancia d’altres municipis on no ha 
posat impediments al dret a decidir i es torna a sitar com l’ala dreta d’un partit 
pretesament progressista i d’esquerres. El militant del PSC Antonio Balmón té tot el 
dret del món de fer les afirmacions que consideri oportunes sobre l’1 d’octubre, però 
ha de ser absolutament respectuós amb les opinions dels cornellanencs i 
cornellanenques quan és entrevistat i presentat com l’alcalde de la nostra ciutat. 
 
En qualsevol societat democràtica avançada unes paraules com aquestes per part 
d’un responsable polític haurien de ser motiu de rebuig, i el debat públic no només 
hauria de ser tolerat sinó que hauria de ser facilitat en termes de plena normalitat. El 
paper de l’alcalde d’una ciutat com Cornellà no pot ser el d’absolut menyspreu a prop 
del 39% de cornellanencs i cornellanenques que a les darreres eleccions municipals 
van donar el seu suport a forces favorables al dret a decidir –xifra que superà el 43% 
a les darreres eleccions celebrades a Cornellà-, ni als gairebé 16.000 votants del 9-N 
ni a bona part dels mateixos votants del PSC, en gran mesura de sensibilitat 
clarament progressista i a favor del dret a decidir. 
 
Aquest Ple municipal, com a òrgan de fiscalització de la tasca de l’equip de govern i 
representant de la pluralitat de la societat cornellanenca, no pot restar passiu quan el 
màxim responsable polític de la ciutat nega a la ciutadania els seus drets més 
elementals, i ha de posicionar-se per la preservació dels mateixos. L’Ajuntament, com 
a institució més propera a la població, ha de ser garant dels drets –en aquest cas el 
d’expressar-se lliurement en relació a l’estatus polític i jurídic del país- i ha 
d’acompanyar la mobilització popular, en cap cas negar-la i menysprear-la. 
 
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a les paraules de l’alcalde Antonio Balmón que 
menyspreaven el referèndum i el dret a decidir del poble català. 
 
Segon.- Cedir espais, en cas que fos necessari, per a la celebració del referèndum 
d’autodeterminació convocat a Catalunya per al proper 1 d’octubre. 
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Tercer.- Facilitar espais de debat en relació al referèndum, per tal que es pugui 
realitzar en termes de normalitat democràtica amb una visibilitat adequada dels 
diversos posicionaments. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum i al 
programa El matí de Catalunya Ràdio. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIONS ALTERNATIVES 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP), 
amb registre d’entrada 25399 
... 
 
Atès la moció presentada per Cornellà en Comú-Crida per Cornellà de rebuig a les 
declaracions de l’Alcalde relatives al referèndum. 
 
Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i 
la data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1 d’octubre. 
 
Atès que, d’una forma o altra, el Partit Popular, el PSC, C’s i Catalunya Sí que es Pot, 
han anunciat que no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i 
que no comparteixen la pregunta “Vol que Catalunya sigui un Estat independent en 
forma de República?”. 
 
Per tot això, proposem els següents acords al Ple de l’Ajuntament de Cornellà: 
 
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà de no donar suport ni 
proporcionar medis ni personal municipal el dia 1 d’octubre, en relació a la celebració 
del referèndum il·legal que es pretén celebrar. 
 
Segon.- Traslladar aquests acords a les AAVV del Cornellà, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels 
Diputats i a la Delegació del Govern d’Espanya a Cataluña. 

... 
 
 
 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
25451. 
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... 
 
Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat en roda de 
premsa la pregunta i la data per a la celebració d’un referèndum unilateral i 
previsiblement il·legal el proper 1 d’octubre de 2017. Del qual a data d’avui es 
desconeix qui realitzarà la convocatòria, les garanties democràtiques del procés i 
l’instrument jurídic pel qual es garanteixi la seguretat jurídica de la vinculació, fet que 
ens porta a preguntar-nos, referèndum?, quin referèndum?. 
 
Atès que la Comissió de Venècia del Consell d’Europa (Comissió Europea per la 
Democràcia a través del Dret) ha declarat que no es pot celebrar un referèndum 
unilateral que no estigui emparat per la Constitució o per una llei d’acord amb el 
marc de la Constitució. 
 
Atès que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va declarar per unanimitat 
que la Generalitat no té competències per convocar un referèndum unilateral sobre el 
futur polític de Catalunya. 
 
Atès que el Govern de Catalunya pretén convocar un referèndum unilateral pel qual 
no té competències i vol emparar-se en una llei que s’està ocultant al Parlament, que 
pretén aprovar d’un dia per a l’altre en tràmit de lectura única sense possibilitat 
d’esmenes de l’oposició i en absència de dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat pretén modificar per majoria absoluta el que es 
va aprovar per 2/3 del Parlament, modificant així, de manera encoberta, l’Estatut i la 
pròpia Constitució Espanyola. 
 
Atès que la llei amb la que pretenen emparar la convocatòria d’aquest referèndum 
unilateral serà suspesa pel Tribunal Constitucional, i per tant qualsevol acord de 
govern, decret, iniciativa parlamentària o decisió administrativa que pretengui portar 
a terme aquest referèndum unilateral serà nul de ple dret. 
 
Atès que no existeix una majoria social per iniciar un procés unilateral 
d’independència. 
 
Atès que el 9 de novembre de 2014 ja es va realitzar una consulta que no va produir 
cap canvi en les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya; més enllà de les 
inhabilitacions polítiques i la imatge internacional d’un govern paralitzat i en crisi. 
 
Atès que la majoria de la ciutadania a Catalunya està d’acord en trobar una solució a 
través del diàleg, la negociació, el pacte i la consulta. Un pacte que, des del nostre 
punt de vista hauria de servir per aprofundir i enfortir l’autogovern de Catalunya, en 
el marc d’una amplia reforma constitucional. 
 
Atès que aquest pacte hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i la resta 
d’Espanya, en el marc de la llei, és a dir, vinculant i amb garanties democràtiques. 
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Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa 
a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Constatar que no hi ha democràcia, ni Estat de Dret sense respectar la 
legalitat. 
 
Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el cas que demani la 
col·laboració d’aquesta institució, ho faci de forma oficial respectant l’ordenament 
jurídic vigent pel que fa a les competències assignades a l’administració i a l’autoritat 
electorals. 
 
Tercer.- Constatar que l’Ajuntament de Cornellà no és, ni pot ser cap impediment 
perquè es celebri qualsevol convocatòria electoral o consulta ja que les facultats en 
aquesta matèria corresponen únicament al poder executiu convocant i en relació al 
seu desenvolupament a l’administració electoral representada per les delegacions 
provincials de l’Oficina del Cens Electoral, tal com preveu la LOREG en el seu article 24 
apartat 1. 
 
“Artículo 24 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
determinan el número, los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las 
Mesas correspondientes a cada una de ellas, oídos los Ayuntamientos.” 
 
Quart.- Manifestar el nostre respecte per qualsevol mobilització que es pugui produir 
en relació a la defensa dels drets i llibertats d’expressió dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. En aquest sentit l’Ajuntament vetllarà per garantir el bon funcionament, 
amb la finalitat d’enfortir la convivència i assegurar el profund respecte a totes les 
expressions. 
 
Cinquè.- Manifestar que l’èxit o fracàs d’aquesta proposta no es pot transferir de 
forma irresponsable als ajuntaments, per aquest motiu expressem la nostra 
preocupació per la incapacitat del govern de la Generalitat i de l’Estat per evitar 
aquesta situació de confrontació, i expressar que la via judicial no és el camí més 
idoni per solucionar-la. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i a la Delegació del Govern d’Espanya a 
Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:28:31 al 01:15:20 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=1711.0 
 
 
VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA PP 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA PSC-CP 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple decaient, en conseqüència, la moció 
inicialment presentada. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=1711.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=1711.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, PER A 
L’ADHESIÓ A LA XARXA MUNICIPALISTA CONTRA EL DEUTE IL·LEGÍTIM I LES 
RETALLADES.- 

Moció de CEC-CPC, per a 
l’adhesió a la xarxa 
municipalista contra el 

deute il·legítim i les 
retallades. 
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MOCIÓ 
... 
 
Durant l’any 2016, el deute públic a l’estat espanyol ha assolit rècords històrics que 
no es produïen des de 1909, un deute que ha arribat al 100,3% del producte interior 
brut (PIB) –és a dir, l’Estat deu més del que el país produeix-, situant la xifra del deute 
públic en 1.105.627 milions d’euros. En la darrera dècada, el deute públic espanyol 
s’ha disparat, passant del 35,5% del PIB del 2007 a l’actual: 
 
 

 
 
 
Amb l’explosió del deute, el camí triat per sortir de l’anomenada crisi ha estat 
socialitzar les pèrdues implantant polítiques d’austericidi des del 2010 (primer pels 
governs de Rodríguez Zapatero i José Montilla i després pels de Mariano Rajoy i Artur 
Mas), retallant les inversions públiques en infraestructures, salut, educació i 
prestacions socials bàsicament. 
 
A més, cal tornar a recordar que el govern de l’Estat va destinar diners per salvar 
bancs, entregant a les entitats financeres, entre el 2009 i el 2012, la barbaritat de 
107.913.445.000 €, dels quals 57.003.764.000 € van ser dedicats a capital. Mentre 
vèiem com es retallaven els nostres serveis públics i beneficis socials: reducció del 15% 
en les prestacions per als familiars que cuiden de persones dependents, eliminació de 
l’ajut econòmic a les joves desocupades que visquin amb els pares, ajuts a la gent 
gran i a persones amb diversitat funcional, descens de fins a un 70% en cooperació 
internacional i en el fons d’acollida i atenció a les persones migrades, augment de 
l’IVA en cultura, augment de les ràtios d’estudiants per classe, tancament de 
biblioteques, retallades en professors, reducció de beques, no cobriment de les baixes 
del personal docent que no superin els 15 dies, reducció en energies renovables i en 
polítiques de sostenibilitat per a revertir el canvi climàtic i la contaminació de l’aire, 
tancament de centres d’atenció primària, hospitals i serveis d’urgències, retirada de 
gairebé 500 medicaments del finançament públic, augment de les llistes d’espera... I 
un llarg etcètera que va minar i destruir l’estat de benestar. 
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En paral·lel, al 2012, el Partit Popular aprova, amb la finalitat de recaptar 2.500 
milions d’euros dels que amb prou feines n’ha recollit un 2% (52 milions), una 
amnistia fiscal de la qual es van beneficiar persones com l’extresorer del PP Luis 
Bárcenas, el constructor i expresident de Constructora Hispánica Alfonso García, el 
soci d’Urdangarín Diego Torres o l’ex vicepresident i ministre del govern d’Aznar 
Rodrigo Rato, fomentant així el benefici d’una classe elitista minoritària per sobre del 
bé comú de la resta de persones. 
 
Les retallades van intentar disfressar-se en lleis i modificacions constitucionals, que es 
van materialitzar en: 
 
a) La modificació de l’article 135 de la Constitució espanyola per primar el pagament 

del deute per sobre de drets fonamentals de les persones, com el dret a una vida 
digna i a un habitatge, i que està en contraposició amb els acords de la Carta 
social europea, en què s’estableix que ningú no pot viure per sota del llindar de la 
pobresa. 

 
b) La creació de lleis per a les administracions com la Llei d’estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera o la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). 

 
Mentre a les classes altres se’ls condonava el deute amb hisenda a través de 
l’amnistia fiscal de 2012, a les administracions locals se’ns asfixiava imposant 
préstecs per obtenir liquiditat a interessos abusius (arribant al 6%, quan el BCE 
prestava a interessos propers al 0% a les entitats financeres espanyoles que 
prèviament havien estat rescatades per l’Estat amb diners públics) i s’impedia les que 
tinguessin superàvit a poder invertir en necessitats socials. 
 
Davant d’aquesta injustícia social que ens ha portat a situacions d’emergència social i 
financera, neixa a finals de 2016 la Xarxa municipalista contra el deute il·legítim i les 
retallades, com a necessitat de realitzar un canvi en les polítiques financeres que 
actualment aplica el govern espanyol cap als ajuntaments i les comunitats 
autònomes. 
 
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats que procedeixin a la 
derogació de la reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola duta a terme el 
2011. 
 
Segon.- Instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats que procedeixin a la 
derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
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Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat de Catalunya, el 
Congrés dels Diputats i el govern espanyol a l’aturada immediata de la política de 
retallades i austeritat. 
 
Quart.- Adherir l’Ajuntament de Cornellà a la Xarxa de municipis contra el deute 
il·legítim i les retallades. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipi, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, als membres de la Xarxa de municipis per 
l’economia social i solidària i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 25371: 
... 
 
Modificar: 
 
- El títol de la moció resultant de la següent manera: 

 
“Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, contra el deute il·legítim i les 
retallades”. 

 
- L’acord quart de la moció en aquest sentit: 

 
“Quart.- Establir contactes estables amb altres ajuntaments catalans i d’arreu de 
l’Estat per compartir experiències, estratègies i reflexions sobre la idea del deute 
il·legítim i les bases de l’auditoria del deute i la lluita contra les retallades”. 

... 
 
 
Esmenes presentades verbalment pel Grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
Eliminar tota la part expositiva. 



 

 96 

 
Mantenir els acords Primer, Segon, Tercer i Cinquè. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:15:21 al 01:51:01 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=4521.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria simple 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=4521.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=4521.0
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats que procedeixin a la 
derogació de la reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola duta a terme el 
2011. 
 
Segon.- Instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats que procedeixin a la 
derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat de Catalunya, el 
Congrés dels Diputats i el govern espanyol a l’aturada immediata de la política de 
retallades i austeritat. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipi, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, als membres de la Xarxa de municipis per l’economia 
social i solidària i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de 
Catalunya. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria simple 
dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor Sergio Gómez Márquez, 
Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E. 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A LA 
PROMOCIÓ DE L’ARTESANIA I LA RECUPERACIÓ DELS OFICIS PERDUTS AL 
MUNICIPI.- 

Moció de C’s, per a la 
promoció de l’artesania i 
la recuperació dels oficis 

perduts al municipi. 
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MOCIÓ 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’artesania es defineix com tota activitat de creació, producció, transformació, 
reparació i restauració de béns artístics i tradicionals i béns de consum, així com les 
prestacions de serveis, quan en totes elles la intervenció personal i el coneixement 
tècnic constitueixin el factor determinant en el resultat final del procés productiu o del 
servei prestat. El producte o servei obtingut ha de tenir un caràcter individual i 
diferenciat, no podent ser objecte d’una producció industrial totalment mecanitzada 
o en grans sèries. 
 
Molts oficis del nostre patrimoni cultural i identitari com a ciutat estan desapareixent 
i cal reflexionar sobre la importància de mantenir-los vius. La crisi que travessa la 
nostra economia no és nova per al sector artesà. Hi ha molts oficis artesans com el de 
forjador, herbolari, enquadernador, ebenista, estampador, ceramista, sabater, 
cistelleria, tapisser, etc. que estan desapareixent i caldria ajudar i aprofundir en la 
seva modernització i l’adequació al context actual de competitivitat i a les noves 
demandes del mercat. 
 
Des del món local creiem que hem d’intentar prendre mesures per fomentar i 
promocionar les empreses artesanes, vetllar pel prestigi i la qualitat del producte 
artesanal, sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d’un sector com 
el seu. 
 
Des de l’àmbit local, creiem que hem de portar a terme polítiques actives de defensa i 
promoció de l’artesania per salvaguardar els oficis que ja tenim i recuperar d’alguns 
ja desapareguts a la ciutat. 
 
El coneixement d’aquests oficis no es pot perdre, cal preservar-lo per futures 
generacions, és part de la nostra història com a ciutat, una part important de la 
nostra cultura i patrimoni. 
 
Considerem que actualment és el moment ideal per aquest plantejament, aprofitant 
el procés participatiu de Can Bagaria, per fer un estudi de la creació d’una escola 
taller d’artesania, per tal de complementar amb un coneixement teòric i una formació 
pràctica l’aparició de nous de nous artesans. Amb aquesta actuació es garanteix la 
projecció i continuïtat del coneixement de les tècniques pròpies dels oficis artesans, 
que ha de facilitar el desenvolupament de projectes propis i la presència d’una oferta 
professional formada que pugui ser contractada per les empreses del sector artesà. 
 
Volem fomentar que, empresaris, alumnes de formació professional de la família 
professional de l’artesania, persones aturades i emprenedors amb vocació artesana 
tinguin més oportunitats i puguin desenvolupar aquesta activitat. A més, s’intentarà 
facilitar convenis per a que alumnes de les famílies professionals de l’artesania 
realitzin pràctiques en empreses artesanals. 
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Cal incentivar mitjançant desgravacions o bonificacions municipals aquells comerços 
o empreses artesanals que donen feina a les persones sortides d’aquesta formació, el 
treball artesà pot ajudar a la inserció social de determinats col·lectius, com els 
discapacitats o les persones en risc d’exclusió social. 
 
No volem que els nostres oficis i artesans desapareguin. Tenim la responsabilitat 
d’impulsar projectes de visualització de totes les empreses que tenim en el nostre 
territori, hem de fer visibles tots els nostres artesans, en les seves branques existents i 
hem de crear noves oportunitats entre els joves i adults de creació d’oficis perduts. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Impulsar una veritable política municipal de defensa de l’artesania, implicant 
als agents econòmics i a les administracions públiques supramunicipals, de promoció 
dels productes i marques d’elaboració artesanal de Cornellà dintre i fora de l’àmbit 
local amb l’objectiu de fer conèixer la nostra ciutat com a elaboradora de productes 
artesanals de qualitat. 
 
Segon.- Reformular la fira artesana actual que es realitza a Cornellà per a que 
esdevingui un referent de les Fires Artesanes Catalanes, de la resta d’Espanya i de 
l’estranger, que podrà ser anual o bianual, potenciant la participació d’artesans 
d’altres ciutats i països. En aquest marc es realitzaran jornades i seminaris 
d’artesania en la ciutat, oberts també als nous oficis que engloben el que avui 
entenem per artesania. 
 
Tercer.- Fer conèixer i extensible als comerços tradicionals artesans i als futurs nous 
artesans, que poden adquirir una acreditació de la seva feina artesanal, mitjançant: 
 

 El carnet d’artesà de la Generalitat de Catalunya. 
 

 El distintiu per establiments de venda d’artesania catalana de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 Acreditació de mestre artesà de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Proposar a diferents entitats de la ciutat cursos de formació d’artesania i 
l’estudi de la creació d’una escola taller per l’aprenentatge oficis perduts a Can 
Bagaria amb la col·laboració de la FAAOC – Federació d’Associacions d’Artesans 
d’Ofici de Catalunya i dels diferents gremis de Catalunya (restauració d’art, ceràmica, 
conservació de documents, tapisseria, ets) i del Consorci de comerç, artesania i moda 
de Catalunya i també amb el SOC (Servei Català d’Ocupació). 
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Cinquè.- Habilitar espais de coworking cedits per l’Ajuntament per a fer ús dels 
emprenedors d’elaboració artesana a mode de facilitar la fabricació de productes que 
requereixen més espai. 
 
Sisè.- Instar al departament d’Ensenyament que imparteixi cursos de formació 
professional de graus mitjà i de graus superiors a la nostra ciutat de diferents 
modalitats: art floral, arts aplicades a la indumentària, arts aplicades al llibre, arts 
aplicades al mur, ceràmica artística, disseny d’interiors, disseny industrial, escultura, 
esmalts artístics, joieria d’art, tèxtils artístics, etc. 
 
Setè.- Incentivar mitjançant desgravacions o bonificacions municipals als 
establiments de venda d’artesania catalana i que donin ocupació a les persones 
sortides d’aquesta formació. 
 
Vuitè.- Promoure l’assessorament de Procornellà als emprenedors artesanals per 
poder accelerar i consolidar les seves startups/empreses. Així mateix, facilitar la 
comercialització als nous canals de venda com internet i als marketplaces més 
coneguts (exemple. Amazon handmade, etc.) 
 
Novè.- Notificar els presents acords als diferents comerços de la ciutat, a la (FAAOC – 
Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya), al butlletí municipal i la 
ràdio local. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25316: 
... 
 
Addició com a nou acord, amb la consegüent renumeració de l’acord segon i 
següents: 
 
<<Segon.- Dur a terme un estudi per determinar què es pot considerar artesania 
tradicional de Cornellà i l’evolució que ha patit i quines són les activitats que han 
desaparegut o es troben en risc de desaparèixer.>> 

... 
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 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25318: 
... 
 
Modificació del sisè acord en el sentit següent: 
 
<<Sisè.- Valorar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat la possibilitat 
que hi hagi una oferta de formació reglada a la nostra ciutat o en municipis propers 
que incorpori l’artesania tradicional de Cornellà i, en el cas que no sigui possible, 
estudiar la possibilitat d’implantar una oferta formativa municipal.>> 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25320: 
... 
 
Modificació del vuitè acord en el sentit següent: 
 
<<Vuitè.- Promoure l’assessorament de Procornellà als artesans i artesanes locals i 
facilitar-los la comercialització als nous canals de venda com internet.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:51:02 al 02:10:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=6662.0 
 
 
 
Durant la presentació d’aquest punt s’incorpora novament a la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E. 
 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=6662.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=6662.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria simple 
dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’artesania es defineix com tota activitat de creació, producció, transformació, 
reparació i restauració de béns artístics i tradicionals i béns de consum, així com les 
prestacions de serveis, quan en totes elles la intervenció personal i el coneixement 
tècnic constitueixin el factor determinant en el resultat final del procés productiu o del 
servei prestat. El producte o servei obtingut ha de tenir un caràcter individual i 
diferenciat, no podent ser objecte d’una producció industrial totalment mecanitzada 
o en grans sèries. 
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Molts oficis del nostre patrimoni cultural i identitari com a ciutat estan desapareixent 
i cal reflexionar sobre la importància de mantenir-los vius. La crisi que travessa la 
nostra economia no és nova per al sector artesà. Hi ha molts oficis artesans com el de 
forjador, herbolari, enquadernador, ebenista, estampador, ceramista, sabater, 
cistelleria, tapisser, etc. que estan desapareixent i caldria ajudar i aprofundir en la 
seva modernització i l’adequació al context actual de competitivitat i a les noves 
demandes del mercat. 
 
Des del món local creiem que hem d’intentar prendre mesures per fomentar i 
promocionar les empreses artesanes, vetllar pel prestigi i la qualitat del producte 
artesanal, sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d’un sector com 
el seu. 
 
Des de l’àmbit local, creiem que hem de portar a terme polítiques actives de defensa i 
promoció de l’artesania per salvaguardar els oficis que ja tenim i recuperar d’alguns 
ja desapareguts a la ciutat. 
 
El coneixement d’aquests oficis no es pot perdre, cal preservar-lo per futures 
generacions, és part de la nostra història com a ciutat, una part important de la 
nostra cultura i patrimoni. 
 
Considerem que actualment és el moment ideal per aquest plantejament, aprofitant 
el procés participatiu de Can Bagaria, per fer un estudi de la creació d’una escola 
taller d’artesania, per tal de complementar amb un coneixement teòric i una formació 
pràctica l’aparició de nous de nous artesans. Amb aquesta actuació es garanteix la 
projecció i continuïtat del coneixement de les tècniques pròpies dels oficis artesans, 
que ha de facilitar el desenvolupament de projectes propis i la presència d’una oferta 
professional formada que pugui ser contractada per les empreses del sector artesà. 
 
Volem fomentar que, empresaris, alumnes de formació professional de la família 
professional de l’artesania, persones aturades i emprenedors amb vocació artesana 
tinguin més oportunitats i puguin desenvolupar aquesta activitat. A més, s’intentarà 
facilitar convenis per a que alumnes de les famílies professionals de l’artesania 
realitzin pràctiques en empreses artesanals. 
 
Cal incentivar mitjançant desgravacions o bonificacions municipals aquells comerços 
o empreses artesanals que donen feina a les persones sortides d’aquesta formació, el 
treball artesà pot ajudar a la inserció social de determinats col·lectius, com els 
discapacitats o les persones en risc d’exclusió social. 
 
No volem que els nostres oficis i artesans desapareguin. Tenim la responsabilitat 
d’impulsar projectes de visualització de totes les empreses que tenim en el nostre 
territori, hem de fer visibles tots els nostres artesans, en les seves branques existents i 
hem de crear noves oportunitats entre els joves i adults de creació d’oficis perduts. 
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Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Impulsar una veritable política municipal de defensa de l’artesania, implicant 
als agents econòmics i a les administracions públiques supramunicipals, de promoció 
dels productes i marques d’elaboració artesanal de Cornellà dintre i fora de l’àmbit 
local amb l’objectiu de fer conèixer la nostra ciutat com a elaboradora de productes 
artesanals de qualitat. 
 
Segon.- Dur a terme un estudi per determinar què es pot considerar artesania 
tradicional de Cornellà i l’evolució que ha patit i quines són les activitats que han 
desaparegut o es troben en risc de desaparèixer. 
 
Tercer.- Reformular la fira artesana actual que es realitza a Cornellà per a que 
esdevingui un referent de les Fires Artesanes Catalanes, de la resta d’Espanya i de 
l’estranger, que podrà ser anual o bianual, potenciant la participació d’artesans 
d’altres ciutats i països. En aquest marc es realitzaran jornades i seminaris 
d’artesania en la ciutat, oberts també als nous oficis que engloben el que avui 
entenem per artesania. 
 
Quart.- Fer conèixer i extensible als comerços tradicionals artesans i als futurs nous 
artesans, que poden adquirir una acreditació de la seva feina artesanal, mitjançant: 
 

 El carnet d’artesà de la Generalitat de Catalunya. 
 

 El distintiu per establiments de venda d’artesania catalana de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 Acreditació de mestre artesà de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Proposar a diferents entitats de la ciutat cursos de formació d’artesania i 
l’estudi de la creació d’una escola taller per l’aprenentatge oficis perduts a Can 
Bagaria amb la col·laboració de la FAAOC – Federació d’Associacions d’Artesans 
d’Ofici de Catalunya i dels diferents gremis de Catalunya (restauració d’art, ceràmica, 
conservació de documents, tapisseria, ets) i del Consorci de comerç, artesania i moda 
de Catalunya i també amb el SOC (Servei Català d’Ocupació). 
 
Sisè.- Habilitar espais de coworking cedits per l’Ajuntament per a fer ús dels 
emprenedors d’elaboració artesana a mode de facilitar la fabricació de productes que 
requereixen més espai. 
 
Setè.- Instar al departament d’Ensenyament que imparteixi cursos de formació 
professional de graus mitjà i de graus superiors a la nostra ciutat de diferents 
modalitats: art floral, arts aplicades a la indumentària, arts aplicades al llibre, arts 
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aplicades al mur, ceràmica artística, disseny d’interiors, disseny industrial, escultura, 
esmalts artístics, joieria d’art, tèxtils artístics, etc. 
 
Vuitè.- Incentivar mitjançant desgravacions o bonificacions municipals als 
establiments de venda d’artesania catalana i que donin ocupació a les persones 
sortides d’aquesta formació. 
 
Novè.- Promoure l’assessorament de Procornellà als artesans i artesanes locals i 
facilitar-los la comercialització als nous canals de venda com internet. 
 
Desè.- Notificar els presents acords als diferents comerços de la ciutat, a la (FAAOC – 
Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya), al butlletí municipal i la 
ràdio local. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria simple 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER A 
L’ELABORACIÓ D’UN INFORME SOBRE L’IMPACTE A CORNELLÀ DE 
L’EDIFICACIÓ DE L’ARE MONTESA.- 

Moció d’ERC-AM, per a 
l’elaboració d’un informe 

sobre l’impacte a Cornellà 
de l’edificació de l’ARE 
Montesa. 

MOCIÓ 
... 
 
Les àrees residencials estratègiques (ARE) es van projectar abans de la crisi, 
agreujada per la bombolla immobiliària, i estan sotmeses a replantejaments en el 
transcurs del temps. Aquests replantejaments s’aproven o bé revisant els plans 
directors urbanístics, o bé modificant-ne els sistemes de gestió, fins a arribar en algun 
cas a la retirada de l’ARE pel sol fet de considerar-ne la vigència en funció de 
paràmetres de sostenibilitat. 
 
La casuística de les ARE al Baix Llobregat és molt variada. 
 
Una de les ARE que tot i estar projectada a Esplugues de Llobregat afectarà 
directament al nostre municipi és l’ARE Montesa d’Esplugues. Aquesta ARE, situada al 
límit sud d’Esplugues, limita amb el terme de Cornellà i amb el de l’Hospitalet. Es 
tracta de l’espai situat a l’antiga fàbrica Montesa i a la zona del que se’n deia <<el 
camp del Rayo Amarillo>>. Per tant, és un ARE intermunicipal (Esplugues, Cornellà i 
l’Hospitalet) que s’estructura en la continuació en direcció est de l’Avda. de 
l’Electricitat i que suposarà, entre d’altres, la creació d’un contínuum urbà amb el 
barri de Sant Ildefons i l’ocupació de part de la façana de l’Avda. de Sant Ildefons a 
tocar de la Ctra. d’Esplugues. 
 
Es tracta d’una ARE d’una extensió petita -10,97 ha- si es compara amb la resta d’ARE 
del Baix Llobregat, però la previsió d’edificar-hi 2.105 habitatges fa que sigui l’àrea 
més densa entre totes les previstes al Baix Llobregat, amb 1, 92 hab/m2. Això 
representa una densitat més alta que la de Cornellà – 1,23 hab/m2-, ja de per si molt 
elevada si es compara amb la densitat de 0,16 hab/m2 que té el Baix Llobregat. 
 
L’edificació de l’ARE suposarà l’arribada d’uns 6.315 nous habitants a Esplugues, el 
que representarà un increment de 13,64% de la seva població. Aquest ràpid 
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increment de població repercutirà en els municipis veïns en tant que el nou conjunt a 
edificar no es preveu com una ciutat o barri aïllat, sinó com una prolongació de les 
artèries vials dels tres municipis limítrofs, el que suposarà un canvi substancial en els 
sistemes de la zona. 
 
En aquest sentit convé fer un estudi per saber de quina manera afectarà a Cornellà la 
pressió ambiental i demogràfica que comportarà l’edificació de l’ARE Montesa en 
termes de mobilitat, estructures de serveis, transport públic, equipaments, etc., i en 
darrer terme, sobre tota la població. 
 
Aquest estudi ha de significar un element imprescindible per a la reordenació de la 
zona limítrof de Cornellà en funció de la modificació de les condicions establertes per 
l’ARE Montesa. L’estudi hauria de proposar línies d’actuació per mitigar l’impacte 
generat per la recepció sobtada de població, a la vegada que un punt a considerar a 
l’hora d’establir relacions de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues per acabar 
de definir, corregir si cal i desenvolupar les previsions de l’ARE. 
 
Per aquest motius i arguments el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal sotmet al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Traslladar a tots els grups municipals la informació detallada del projecte de 
l’ARE Montesa d’Esplugues, l’estat actual i la previsió d’execució. 
 
Segon.- Dur a terme en el termini de sis mesos un informe referent a l’impacte que la 
construcció de l’ARE Montesa tindrà sobre les infraestructures, serveis, mobilitat, 
transport, equipaments educatius, socials, esportius i de lleure, etc., de Cornellà i, en 
darrer terme, sobre la nostra població. 
 
Tercer.- Posar a disposició de tots els grups polítics municipals i del Consell de Ciutat 
l’estudi a fi de promoure unes sessions de treball específiques en què es comentin i 
concretin les possibles actuacions a dur a terme per l’Ajuntament de Cornellà, així 
com les propostes que convingui traslladar als ajuntaments dels municipis limítrofs. 
 
Quart.- Fer públic aquest estudi en el web municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:10:57 al 02:21:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=7857.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=7857.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=7857.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER 
L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS.- 

Moció d’ERC-AM, per 
l’elaboració d’un Pla de 
Prevenció de Residus. 

MOCIÓ 
... 
 
Les polítiques de minimització de residus comencen i prenen tot el seu sentit en el 
marc de l’adopció de mesures efectives de prevenció de residus. 
 
L’any 2013 es va aprovar el Pla local de prevenció de residus municipals de Cornellà 
de Llobregat 2013-2016. Aquest pla comportava l’adopció de 18 mesures de 
prevenció, però no establia indicadors per a avaluar-ne la implementació ni indicava 
els objectius específics a aconseguir amb l’aplicació del pla en l’àmbit de la generació 
de residus en el període de vigència. 
 
Aquest pla local actualment no és vigent i caldria un nou pla de prevenció de residus 
que encari la via de transició d’un model lineal de gestió de residus a un model 
circular fonamentat en la consideració del residu com a producte a reintegrar al 
sistema econòmic. 
 
Només així podrem assolir els objectius de la Directiva Marc de Residus que ens 
obliga, a curt termini i en concret d’aquí a tres anys, a reciclar o reutilitzar el 50% dels 
residus municipals. 
 
En l’àmbit específic de la prevenció de residus, el pla PRECAT20 de la Generalitat de 
Catalunya assenyala com a objectiu per a l’any 2020 la reducció d’un 15% del pes 
total amb relació als residus generats l’any 2010. 
 
Així doncs, com a concreció del punt cinquè de la moció sobre residus aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament el passat 27 d’abril a instàncies del grup d’ICV-EUiA – “Instar el 
govern de l’Ajuntament de Cornellà a aprofundir la tasca en matèria de prevenció i 
gestió de residus per reduir-ne la generació i alhora incrementar la recollida selectiva 
...”-, es fa necessari la redacció d’un nou pla de prevenció de residus fonamentat en 
l’avaluació dels resultats assolits amb l’aplicació del pla anterior. 
 
L’elaboració d’aquest pla de prevenció ha de donar sentit i complementar les 
diferents mesures pràctiques de gestió de residus adreçades, sobretot, a millorar la 
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recollida selectiva, bé sigui en l’àmbit domèstic, comercial i/o empresarial de la 
ciutat. En aquest sentit s’espera que es faci realitat l’anunci recollit en el web 
municipal que aquest any 2017 es redactarà un “pla de gestió local de residus”. 
 
Per aquests motius i arguments el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal sotmet al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- En el termini de 3 mesos, realitzar mitjançant els serveis tècnics de 
l’Ajuntament una avaluació dels objectius assolits pel pla de prevenció de residus 
2013-2016, així com dels objectius no assolits totalment o de manera parcial, tot 
indicant les causes i els motius dels resultats realment obtinguts. 
 
Segon.- Elaborar en el termini de 6 mesos un pla de prevenció de residus per als 
propers exercicis, tenint en compte l’anterior pla, i que acompanyi les millores de 
gestió que es puguin aplicar en el marc del pla local de gestió anunciat. 
 
Tercer.- Que, tal com s’ha fet anteriorment i com a mesura específica, els serveis 
tècnics de l’Ajuntament formulin en el marc de la Setmana Europea per a la prevenció 
de residus que es celebrarà del 18 al 26 del proper mes de novembre, noves propostes 
i mesures d’educació ambiental adreçades a la prevenció de residus, i que es facin 
actuacions concretes per tal d’encoratjar escoles, col·lectius, particulars i entitats de 
la ciutat a adoptar mesures adreçades a la prevenció de residus i a la millora del 
reciclatge. 
 
Quart.- Que en aquest àmbit d’actuacions, també com a mesura específica i 
complementària, els serveis tècnics de l’Ajuntament preparin un seguit de mesures 
per a desenvolupar de l’11 al 13 de maig de l’any 2018 la “Let’s clean up Europe”, 
seguint les experiències propiciades per la mateixa Unión Europea i desenvolupades 
per les entitats locals del nostre país. 
 
Cinquè.- Que es comuniquin al Servei de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, a l’AMB i al Consell Comarcal del Baix Llobregat les mesures pràctiques i 
concretes que s’adoptin a Cornellà de Llobregat el marc de la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus i de la campanya “Let’s clean up Europe”. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25321: 
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... 
 
Addició com a nou acord, amb la consegüent renumeració del cinquè acord: 
 
<<Cinquè.- Estudiar el pas a la gestió pública directa del servei de recollida 
d’escombraries així com la implantació de nous models de recollida més eficients, 
com el porta a porta. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:21:17 al 02:31:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=8477.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
A les vint-i-una hores i trenta minuts es fa un recés a instàncies del senyor 
Alcalde, reprenent-ne la sessió, amb l’assistència de tots els regidors i 
regidores que conformen el Ple, l’Interventor i la Secretària General a les vint-
i-una hores i quaranta-cinc minuts. 
 
 
 
 
SETENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, PER UNA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIAL.- 

Moció d’ICV-EUiA-EP-E, 

per una contractació 
pública social. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=8477.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=8477.0
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MOCIÓ 
... 
 
Els ajuntaments de Catalunya adjudiquen cada any milers de contractes a empreses 
per prestar determinats serveis i subministraments o realitzar obres i aquestes 
empreses adjudicatàries alhora contracten a milers de treballadors i treballadores per 
desenvolupar l’activitat per la que han estat adjudicades. 
 
Les administracions públiques poden exigir que aquestes empreses adjudicatàries 
compleixin amb uns requisits socials i un comportament responsable. Les directives 
europees 23/2014 de concessions i 24/2014 de contractació pública estableixen 
principis i fonaments per a poder establir clàusules contractuals de caràcter social. 
 
L’any 2010 la Comissió Europea va elaborar la “Guia per considerar aspectes socials 
en les contractacions públiques” i a Catalunya l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació Catalana de Municipis van signar, l’any 2015, un conveni de col·laboració 
per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de clàusules 
socials en la contractació pública local. 
 
Segons informes de la Generalitat de Catalunya l’any 2015 el 25% dels contractes ja 
incorporaven clàusules socials. Aquestes clàusules es poden incorporar o exigir de 
diferents maneres però principalment consisteixen en garantir principis com el de la 
igualtat de gènere, el de la justícia i la inclusió social o el respecte mediambiental i 
contractacions laborals estables, amb salaris dignes i protecció de la salut laboral. 
 
Atès que l’Acord Social de Cornellà de Llobregat (2016-2020) estableix en el seu punt 
1.3. actuacions com: “Estudiar la incorporació de clàusules de responsabilitat social i 
criteris de valoració en les licitacions de contractacions d’obres i serveis, que 
incloguin, entre altres barems, la contractació de persones en situació de 
vulnerabilitat social, en la mesura que la normativa legal i de contractacions ho 
permeti”. 
 
Atès que l’equip de govern municipal ha manifestat en diverses intervencions 
públiques la voluntat de presentar un codi de bones pràctiques per a la incorporació 
de clàusules socials en els contractes públics. 
 
Atès que les administracions públiques han de tenir com a uns dels seus objectius 
principals eradicar les situacions de pobresa i exclusió social i que la contractació 
pública pot contribuir en aquesta missió. 
 
Atès que la Llei de contractes del sector públic permet que les administracions locals 
estableixin els pactes que acordin, així com clàusules i condicions sempre que no 
siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
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Atès que es poden incloure mesures de contractació pública social en diferents 
moments del cicle contractual i amb diferents fórmules jurídiques com les condicions 
especials d’execució o els criteris d’adjudicació. 
 
Atès que la incorporació de clàusules socials no ha de significar un perjudici a la 
concurrència ni la igualtat de tracte però sí que pretén afavorir les empreses que 
demostrin una major responsabilitat social i unes bones pràctiques en l’execució dels 
contractes. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de Cornellà l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Accelerar l’elaboració d’una guia de bones pràctiques en la contractació 
pública a Cornellà de Llobregat que incorpori els criteris, entre d’altres, de justícia i 
inclusió social, igualtat de gènere, inclusió de persones amb discapacitat, 
sostenibilitat ambiental, conciliació del temps, condicions laborals estables i dignes, i 
comportament èticament responsable en tot el cicle contractual. Aquesta guia pot 
tenir com a referència l’aprovada per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, la guia pràctica de clàusules socials en 
la contractació pública de serveis socials i d’atenció a les persones publicada per la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya o la guia de contractació pública 
social de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Segon.- Establir una mesa de debat d’àmbit municipal amb els principals sindicats de 
classe, sectors empresarials, associacions i entitats ciutadanes per poder incorporar 
noves aportacions a la guia proposada abans de que sigui finalment aprovada per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Crear una comissió de contractació responsable que s’encarregui de fer el 
seguiment de l’aplicació de les clàusules que s’incorporin a les noves contractacions. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als principals sindicats de classe i 
organitzacions empresarials, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25322: 
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... 
 
Addició al final del segon acord: 
 
<<Una vegada aprovada la guia, iniciar el procés d’incorporació dels continguts de la 
mateixa al Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres 
i instal·lacions de la corporació i al Plec de clàusules administratives generals 
aplicables al contractual de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a 
altres contractes i als privats de la corporació>>. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 25401: 
... 
 
Esmena de modificació del Tercer Punt dels Acords 
 
Tercer.- Crear una comissió (...) noves contractacions i traslladar a tots els Grups 
Municipals del consistori les condicions econòmico-administratives de cada 
contractació i el Ple de condicions tècniques. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:46:03 al 03:12:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=9963.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=9963.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=9963.0
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
VUITENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A LA 
DESRATITZACIÓ DELS BARRIS DE LA CIUTAT.- 

Moció del PP, per a la 
desratització dels barris de 

la ciutat. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Si haguéssim d'escollir entre quins són els objectius principals d'un Ajuntament, sens 
dubte entre ells està el de garantir la higiene i la salut pública. Fer de Cornellà una 
ciutat de la qual els seus veïns es puguin sentir orgullosos passa, en primer lloc, per 
atendre sense dilació demandes dels seus ciutadans, que pateixen en primera 
persona les conseqüències de les polítiques que des del govern municipal es 
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desenvolupen. Amb l'objectiu de posar sobre la taula solucions a un problema greu 
que ha estat denunciat per veïns a aquest Grup Municipal presentem aquesta moció. 
 
Les rates representen un greu risc per a la salut, no parlem només del perill de la 
mossegada sinó també de la possibilitat que la seva presència pugui suposar la 
contaminació d'aliments o aigua que posteriorment ingerim les persones. De forma 
directa, o bé indirecta, les rates poden ser la causa del contagi de malalties tan 
serioses com el tifus, la leptospirosis o la ràbia. 
 
L'objectiu d'aquesta moció no és generar alarma social, i per això és important 
explicar als veïns que a la xarxa de clavegueram sempre hi haurà una presència de 
rosegadors, encara que sigui mínima. No obstant això el que és des de tot punt de 
vista inacceptable és la presència de rates en carrers, voreres, parcs i fins i tot 
habitatges. En aquesta qüestió, la tolerància ha de ser “zero” però a Cornellà en els 
últims temps s'ha superat amb escreix, especialment, en alguns barris. 
 
Aquesta presència de rosegadors és un problema que té una dimensió pública. Afecta 
a la higiene i a la salut de tots, amb independència que l'albirament dels mateixos es 
produeixi en un immoble de titularitat privada o en la via pública. 
 
És necessari que des de l'Ajuntament es posin quantes mesures siguin necessàries 
encaminades a donar una solució integral al problema. 
 
Això suposa replantejar el diagnòstic que des de la Regidoria responsable s'ha fet fins 
ara, sense voluntat de buscar culpables i amb predisposició de trobar solucions. El que 
és per descomptat intolerable és que no es prenguin mesures diferents per atallar un 
problema que creix dia a dia. 
 
Per tot això, aquest Grup Municipal proposa l'aprovació del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- L'elaboració d'un informe en el qual es diagnostiqui adequadament el 
problema de la presència de rates i es mesuri l'impacte del mateix als diferents barris 
de la ciutat. 
 
Segon.- S'adoptin les mesures per a l'eradicació de les rates i que aquestes mesures 
siguin adequades a la realitat de cada barri en funció del nivell d’infestació, riscos 
associats a infraestructures públiques en mal estat (contenidors, claveguerams, vies 
públiques) i el dèficit de conservació tant d'edificis privats i/o públics. 
 
Tercer.- Plantejar solucions a l'actual contracte existent amb l'empresa responsable 
del servei de desratització, entenent que aquesta partida està contemplada en el 
mateix, i fer un seguiment exhaustiu del pla de xoc de control de paneroles. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25324 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Supressió dels paràgrafs segon i quart de l’exposició de motius. 
 
Supressió, al tercer paràgraf, des de <<No obstant [...]>> fins <<[...]en alguns barris>> 
 
Modificació del segon acord en el sentit següent: 
 
<<Segon.- Adoptar les mesures necessàries a partir dels resultats de l’informe 
sol·licitat, que no suposin en cap cas patiment per als animals afectats, sent una de 
les possibilitats l’ús de pinsos esterilitzadors. S’adaptaran aquestes mesures a la 
realitat de cada barri, incloent en les mateixes millores de conservació tant d’edificis 
privats com públics que evitin l’accés dels rosegadors si fos el cas.>> 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:12:21 al 03:22:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=11541.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal del PP, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Si haguéssim d'escollir entre quins són els objectius principals d'un Ajuntament, sens 
dubte entre ells està el de garantir la higiene i la salut pública. Fer de Cornellà una 
ciutat de la qual els seus veïns es puguin sentir orgullosos passa, en primer lloc, per 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=11541.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=11541.0
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atendre sense dilació demandes dels seus ciutadans, que pateixen en primera 
persona les conseqüències de les polítiques que des del govern municipal es 
desenvolupen. Amb l'objectiu de posar sobre la taula solucions a un problema greu 
que ha estat denunciat per veïns a aquest Grup Municipal presentem aquesta moció. 
 
L'objectiu d'aquesta moció no és generar alarma social, i per això és important 
explicar als veïns que a la xarxa de clavegueram sempre hi haurà una presència de 
rosegadors, encara que sigui mínima. 
 
És necessari que des de l'Ajuntament es posin quantes mesures siguin necessàries 
encaminades a donar una solució integral al problema. 
 
Això suposa replantejar el diagnòstic que des de la Regidoria responsable s'ha fet fins 
ara, sense voluntat de buscar culpables i amb predisposició de trobar solucions. El que 
és per descomptat intolerable és que no es prenguin mesures diferents per atallar un 
problema que creix dia a dia. 
 
Per tot això, aquest Grup Municipal proposa l'aprovació del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- L'elaboració d'un informe en el qual es diagnostiqui adequadament el 
problema de la presència de rates i es mesuri l'impacte del mateix als diferents barris 
de la ciutat. 
 
Segon.- Adoptar les mesures necessàries a partir dels resultats de l’informe sol·licitat, 
que no suposin en cap cas patiment per als animals afectats, sent una de les 
possibilitats l’ús de pinsos esterilitzadors. S’adaptaran aquestes mesures a la realitat 
de cada barri, incloent en les mateixes millores de conservació tant d’edificis privats 
com públics que evitin l’accés dels rosegadors si fos el cas. 
 
Tercer.- Plantejar solucions a l'actual contracte existent amb l'empresa responsable 
del servei de desratització, entenent que aquesta partida està contemplada en el 
mateix, i fer un seguiment exhaustiu del pla de xoc de control de paneroles. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor José David García Muñoz, 
Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC. 
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NOVENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, PER A SOL·LICITAR ELS BENS IMMATRICULATS PER 
LA JERARQUIA CATÒLICA.- 

Moció de la RNA, per a 
sol·licitar els bens 

immatriculats per la 
jerarquia catòlica. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
La Coordinadora Estatal per a la Recuperació del Patrimoni Immatriculat per 
l'Església Catòlica que està integrada, entre unes altres, per Europa Laica, MHUEL, 
Plataforma per la Recuperació del Patrimoni Navarro, Plataforma Mesquita-Catedral 
patrimoni de tod@s, etc, ha iniciat una campanya amb l'objectiu de recopilar el llistat 
dels béns immatriculats per l'Església. 
 
En 1998 el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modificar el 
Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de 
la Propietat, la qual cosa fins llavors no era possible per la seva naturalesa 
històricament pública i per tractar-se de béns fora del comerç. Davant la manca de 
títols de propietat sobre els mateixos, la jerarquia catòlica va ressuscitar l'ús de dues 
normes franquistes i inconstitucionals en un estat aconfessional, aprovades en 1946 i 
1947; els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari. 
 
El primer equiparava a l'Església amb l'Administració Pública, atorgant-li el privilegi 
d'accedir al registre de la propietat sense necessitat d'aportar títol de domini. 
 
El segon article equiparava als diocesans amb notaris, de manera que podrien 
certificar-se a si mateixos la propietat d'un immoble no inscrit. A través d'aquest 
procediment irregular s'han immatriculat, sense aportar títol algun, milers de béns a 
Espanya de tota índole (40.000 en paraules de la pròpia Conferència Episcopal). 
Normes sens dubte inconstitucionals i fins i tot reprovades amb duresa pel Tribunal 
Europeu de Drets Humans, declarant la nul·litat de les mateixes i condemnant a 
l'estat espanyol per haver-ho permès i qualificant el procediment d'arbitrari. 
 
En la seva sentència el Tribunal de Drets Humans va condemnar a l'estat espanyol el 
passat 20 de desembre de 2016 a la major indemnització de la seva història, xifrada 
en 600.000 euros per no haver protegit el dret a la propietat d'una societat particular, 
la Societat Anònima Ucieza, per tolerar l'apropiació per part del Bisbat de Palència 
d'un temple de la seva propietat. En 1978 aquesta societat havia adquirit una finca de 
regadiu que incloïa un conjunt de béns de caràcter religiós pertanyents a un antic 
monestir premostratense desamortitzat al segle XIX. Aquesta històrica sentència 
dóna la raó als arguments esgrimits des de fa anys pels col·lectius ciutadans agrupats 
ara en la Coordinadora estatal i el Govern està obligat a acatar-la si no vol veure's 
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abocat a una pluja d'indemnitzacions, que paguem tots i totes, per béns que acaba 
apropiant-se il·legalment la jerarquia catòlica. La sentència representa una garrotada 
sense precedents contra el privilegi registral dels bisbes i la passivitat de l'Estat cap a 
l'apropiació de milers d'immobles, entre ells la Mesquita Catedral de Còrdova. 
 
Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que 
molts d'ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble, que sobre 
la immensa majoria dels mateixos pesa la responsabilitat pública de la seva tutela 
cultural i patrimonial i, finalment, que consta fefaentment la immatriculació de milers 
de béns de culte en manifest abús de dret i frau de llei, tant per la data de la seva 
immatriculació (abans de la reforma de 1998), com per no haver estat posseïts mai 
per la jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins, cementiris, jardins, frontons, 
locals comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver documentat de forma 
fefaent la seva propietat. La pressió ciutadana i política ha desvetllat nombrosos 
escàndols en tot l'Estat, provocant l'aprovació de la llei 13/2015, que modifica la Llei 
Hipotecària per eliminar el privilegi registral esmentat, (no es considerarà a l'Església 
catòlica com a entitat pública, ni als Bisbes diocesans notaris) i evitar d'aquesta 
forma un possible recurs d'inconstitucionalitat. Però ho fa sense efectes retroactius, 
amb el que es produeix una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits per 
l'Església catòlica durant tot el seu període de vigència. 
 
S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels immobles 
immatriculats per aquesta via, amb la finalitat de poder conèixer la magnitud real 
d'aquesta privatització, el cost social derivat de la descapitalització soferta, 
contrastar la seva titularitat i actuar en contra seva quan la seva naturalesa pogués 
ser pública. Els parlaments de País Basc, Navarra, Aragó, Canàries o Balears, ja han 
aprovat lleis per sol·licitar aquesta informació als deganats dels seus col·legis 
registrals. Igual ha ocorregut en molts municipis de tot el territori de l'Estat, amb el 
respatller de tots els partits polítics. Molts d'aquests béns ja han estat impugnats i 
d'altres recuperats per al domini públic. Però amb prou feines coneixem una mínima 
part del patrimoni privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa obliga a 
haver de sol·licitar-los a cada Ajuntament. 
 
Aquest mes de juny, el govern, ha fet marxa enrere en la seva negativa a facilitar la 
llista de béns immatriculats arran d'una proposició no de llei presentada al febrer pel 
PSOE en resposta a la mobilització social i recolzada per la majoria de grups que insta 
al Govern, una vegada aprovada la nova Llei Hipotecària, perquè en el termini sis 
mesos s'elabori un cens per reclamar la titularitat del domini de totes la 
immatriculacions feta per l'Església catòlica, des de 1978, però incomplirà per 
“seguretat jurídica” la resolució del congrés que li exigeix “reclamar la seva 
titularitat”. Però no només ha de revertir des de 1978, com demana el grup socialista, 
(al que cal recordar que van tenir molts anys per revertir aquesta anòmala i il·legítima 
situació) si no, des que es vénen usurpant béns des de l'època de la dictadura en la 
qual es va aprovar la Llei Hipotecaria ara revisada, i sobretot des que es va aprovar la 
Constitució de 1978 i l'Església va deixar de ser part de l'Estat. El govern es disposa a 
facilitar dit llistat, però pel que sembla solament els inscrits des de la reforma d'Aznar 
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de 1998, tal com es va indicar de forma expressa en la resposta oficial que exclou els 
béns immatriculats entre 1946 i 1998. 
 
Limitar l'abast del llistat des de 1998 segons la Coordinadora, manca de sentit ja que 
milers d'immobles van ser inscrits per l'Església catòlica en frau de llei abans que la 
reforma d'Aznar ampliés la inconstitucional prerrogativa a la inscripció de temples de 
culte, considerats fins a aquest moment béns de domini públic. 
 
Per tot l'anteriorment exposat, la regidora no adscrita María Carmen López Álvarez 
proposa al ple de l'ajuntament de Cornellà l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat recabi del Registre de la Propietat 
corresponent la llista dels béns immatriculats en el seu terme municipal a l'empara i 
durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per l'Església catòlica en les 
seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat, Cabildo o similars. 
 
Segon.- Que aquest cens sigui elaborat en un termini de no més de sis mesos, i en la 
mesura de les seves possibilitats, impulsi la recuperació d'aquest patrimoni com a 
béns de titularitat pública. 
 
Tercer.- Que es doni trasllat d'aquest Acord i, al seu moment, de la informació que 
s'obtingui a la Coordinadora RECUPERANDO: 
(coordinadorarecuperando@gmail.com). 
A l'Associació Ateus i Republicans, a Europa Laica, a Ateus de Catalunya i a tots els 
grups del Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 25403: 
... 
 
Esmena d’addició a l’exposició de motius, entre el paràgraf setè i vuitè 
 
El passat mes d’abril, el Congrés de Diputats va aprovar una Proposició no de Llei que 
deia: 
 
<<El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de 
seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, elabore un estudio en 
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el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a 
favor de la Iglesia Católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros 
derechos reales inmatriculados a favor de la mismo, si dicha inmatriculación se hizo 
sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad 
del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya 
sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en 
el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó 
de esa presunción o tratamiento.>> 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 25405: 
... 
 
Esmena d’addició al Primer Punt dels Acords 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat elabori un estudi on es recabi del 
Registre de la Propietat (...) 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 25406: 
... 
 
Esmena de modificació del Segon Punt dels Acords 
 
Segon.- Elaborar aquest estudi, en el termini de sis mesos, i es procedeixi a reclamar 
la titularitat del domini o d’altres drets reals immatriculats a favor de l’Església 
Catòlica, si aquesta immatriculació es va fer sense la necessària existència d’un títol 
material i previ que justifiqui la titularitat del dret real sobre el bé immoble de què es 
tracti, o quan aquest mateix sigui o hagi sigut un bé no susceptible de propietat 
privada, malgrat que no estigui catalogat formalment com a tal, si històricament va 
gaudir d’aquesta presumpció o tractament. 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 25407: 
... 
 
Esmena d’addició al Tercer Punt dels Acords 
 
Tercer.- Traslladar els acords a l’Arquebisbat de Barcelona, a la Coordinadora 
Recuperando (...). 

... 
 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 125 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:22:01 al 03:58:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=12121.0 
 
 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=12121.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=12121.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
La Coordinadora Estatal per a la Recuperació del Patrimoni Immatriculat per 
l'Església Catòlica que està integrada, entre unes altres, per Europa Laica, MHUEL, 
Plataforma per la Recuperació del Patrimoni Navarro, Plataforma Mesquita-Catedral 
patrimoni de tod@s, etc, ha iniciat una campanya amb l'objectiu de recopilar el llistat 
dels béns immatriculats per l'Església. 
 
En 1998 el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modificar el 
Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de 
la Propietat, la qual cosa fins llavors no era possible per la seva naturalesa 
històricament pública i per tractar-se de béns fora del comerç. Davant la manca de 
títols de propietat sobre els mateixos, la jerarquia catòlica va ressuscitar l'ús de dues 
normes franquistes i inconstitucionals en un estat aconfessional, aprovades en 1946 i 
1947; els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari. 
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El primer equiparava a l'Església amb l'Administració Pública, atorgant-li el privilegi 
d'accedir al registre de la propietat sense necessitat d'aportar títol de domini. 
 
El segon article equiparava als diocesans amb notaris, de manera que podrien 
certificar-se a si mateixos la propietat d'un immoble no inscrit. A través d'aquest 
procediment irregular s'han immatriculat, sense aportar títol algun, milers de béns a 
Espanya de tota índole (40.000 en paraules de la pròpia Conferència Episcopal). 
Normes sens dubte inconstitucionals i fins i tot reprovades amb duresa pel Tribunal 
Europeu de Drets Humans, declarant la nul·litat de les mateixes i condemnant a 
l'estat espanyol per haver-ho permès i qualificant el procediment d'arbitrari. 
 
En la seva sentència el Tribunal de Drets Humans va condemnar a l'estat espanyol el 
passat 20 de desembre de 2016 a la major indemnització de la seva història, xifrada 
en 600.000 euros per no haver protegit el dret a la propietat d'una societat particular, 
la Societat Anònima Ucieza, per tolerar l'apropiació per part del Bisbat de Palència 
d'un temple de la seva propietat. En 1978 aquesta societat havia adquirit una finca de 
regadiu que incloïa un conjunt de béns de caràcter religiós pertanyents a un antic 
monestir premostratense desamortitzat al segle XIX. Aquesta històrica sentència 
dóna la raó als arguments esgrimits des de fa anys pels col·lectius ciutadans agrupats 
ara en la Coordinadora estatal i el Govern està obligat a acatar-la si no vol veure's 
abocat a una pluja d'indemnitzacions, que paguem tots i totes, per béns que acaba 
apropiant-se il·legalment la jerarquia catòlica. La sentència representa una garrotada 
sense precedents contra el privilegi registral dels bisbes i la passivitat de l'Estat cap a 
l'apropiació de milers d'immobles, entre ells la Mesquita Catedral de Còrdova. 
 
Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que 
molts d'ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble, que sobre 
la immensa majoria dels mateixos pesa la responsabilitat pública de la seva tutela 
cultural i patrimonial i, finalment, que consta fefaentment la immatriculació de milers 
de béns de culte en manifest abús de dret i frau de llei, tant per la data de la seva 
immatriculació (abans de la reforma de 1998), com per no haver estat posseïts mai 
per la jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins, cementiris, jardins, frontons, 
locals comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver documentat de forma 
fefaent la seva propietat. La pressió ciutadana i política ha desvetllat nombrosos 
escàndols en tot l'Estat, provocant l'aprovació de la llei 13/2015, que modifica la Llei 
Hipotecària per eliminar el privilegi registral esmentat, (no es considerarà a l'Església 
catòlica com a entitat pública, ni als Bisbes diocesans notaris) i evitar d'aquesta 
forma un possible recurs d'inconstitucionalitat. Però ho fa sense efectes retroactius, 
amb el que es produeix una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits per 
l'Església catòlica durant tot el seu període de vigència. 
 
El passat mes d’abril, el Congrés de Diputats va aprovar una Proposició no de Llei que 
deia: 
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<<El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de 
seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, elabore un estudio en 
el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a 
favor de la Iglesia Católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros 
derechos reales inmatriculados a favor de la mismo, si dicha inmatriculación se hizo 
sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad 
del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o 
haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, 
aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si 
históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.>> 
 
S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels immobles 
immatriculats per aquesta via, amb la finalitat de poder conèixer la magnitud real 
d'aquesta privatització, el cost social derivat de la descapitalització soferta, 
contrastar la seva titularitat i actuar en contra seva quan la seva naturalesa pogués 
ser pública. Els parlaments de País Basc, Navarra, Aragó, Canàries o Balears, ja han 
aprovat lleis per sol·licitar aquesta informació als deganats dels seus col·legis 
registrals. Igual ha ocorregut en molts municipis de tot el territori de l'Estat, amb el 
respatller de tots els partits polítics. Molts d'aquests béns ja han estat impugnats i 
d'altres recuperats per al domini públic. Però amb prou feines coneixem una mínima 
part del patrimoni privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa obliga a 
haver de sol·licitar-los a cada Ajuntament. 
 
Aquest mes de juny, el govern, ha fet marxa enrere en la seva negativa a facilitar la 
llista de béns immatriculats arran d'una proposició no de llei presentada al febrer pel 
PSOE en resposta a la mobilització social i recolzada per la majoria de grups que insta 
al Govern, una vegada aprovada la nova Llei Hipotecària, perquè en el termini sis 
mesos s'elabori un cens per reclamar la titularitat del domini de totes la 
immatriculacions feta per l'Església catòlica, des de 1978, però incomplirà per 
“seguretat jurídica” la resolució del congrés que li exigeix “reclamar la seva 
titularitat”. Però no només ha de revertir des de 1978, com demana el grup socialista, 
(al que cal recordar que van tenir molts anys per revertir aquesta anòmala i il·legítima 
situació) si no, des que es vénen usurpant béns des de l'època de la dictadura en la 
qual es va aprovar la Llei Hipotecaria ara revisada, i sobretot des que es va aprovar la 
Constitució de 1978 i l'Església va deixar de ser part de l'Estat. El govern es disposa a 
facilitar dit llistat, però pel que sembla solament els inscrits des de la reforma d'Aznar 
de 1998, tal com es va indicar de forma expressa en la resposta oficial que exclou els 
béns immatriculats entre 1946 i 1998. 
 
Limitar l'abast del llistat des de 1998 segons la Coordinadora, manca de sentit ja que 
milers d'immobles van ser inscrits per l'Església catòlica en frau de llei abans que la 
reforma d'Aznar ampliés la inconstitucional prerrogativa a la inscripció de temples de 
culte, considerats fins a aquest moment béns de domini públic. 
 
Per tot l'anteriorment exposat, la regidora no adscrita María Carmen López Álvarez 
proposa al ple de l'ajuntament de Cornellà l'adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat elabori un estudi on es recabi del 
Registre de la Propietat corresponent la llista dels béns immatriculats en el seu terme 
municipal a l'empara i durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per 
l'Església catòlica en les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat, Cabildo o 
similars. 
 
Segon.- Elaborar aquest estudi, en el termini de sis mesos, i es procedeixi a reclamar 
la titularitat del domini o d’altres drets reals immatriculats a favor de l’Església 
Catòlica, si aquesta immatriculació es va fer sense la necessària existència d’un títol 
material i previ que justifiqui la titularitat del dret real sobre el bé immoble de què es 
tracti, o quan aquest mateix sigui o hagi sigut un bé no susceptible de propietat 
privada, malgrat que no estigui catalogat formalment com a tal, si històricament va 
gaudir d’aquesta presumpció o tractament. 
 
Tercer.- Que es doni trasllat d'aquest Acord a l’Arquebisbat de Barcelona, a la 
Coordinadora Recuperando: 
(coordinadorarecuperando@gmail.com). 
A l'Associació Ateus i Republicans, a Europa Laica, a Ateus de Catalunya i a tots els 
grups del Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

mailto:coordinadorarecuperando@gmail.com
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
DESENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA CARMEN 
LÓPEZ ÁLVAREZ, PER DONAR SUPORT AL MANIFEST DE LA REBEL·LIÓ A 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA “MILLORAR EL SISTEMA SANITARI: ENFORTIR 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA”.- 

Moció de la RNA, per 
donar suport al manifest 
de la rebel·lió a l’atenció 

primària “Millorar el 
sistema sanitari enfortir 
l’atenció primària”. 

MOCIÓ 
... 
 
A l’any 1985 es va aprovar el decret que establia les característiques de l’assistència 
primària, i no va ser fins al 1990 que es va aprovar la llei d’ordenació sanitària de 
Catalunya. Aquest decret de reforma de l’any 1985, que no s’ha acabat 
desenvolupant per la manca de recursos, ha anat empitjorant fins l’any 2010, any en 
què van començar les retallades, la principal víctima de les quals va ser l’atenció 
primària. 
 
A partir del 2000, es va produir una modificació de la reforma que va comportar una 
contenció en la despesa en sanitat i es van produir canvis en la gestió amb la 
introducció de fórmules de gestió privada en la sanitat pública. 
 
Desprès de 30 anys de reforma, la despesa ambulatòria pública és inferior a la 
mitjana europea mentre que la despesa ambulatòria privada és de les més altes 
d’Europa. 
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Rebel·lió Atenció Primària és un moviment o millor dit, una revolta que comença al 
CAP de Can Viladet d’Esplugues de Llobregat, on els professionals d’aquest 
ambulatori van signar un manifest, l’anomenat “Manifest de Can Viladet”, en què 
denunciaven els efectes de les sagnants retallades i les reduccions de personal, i ara 
s’ha estès a tot el sector de l’atenció primària de la sanitat pública catalana. “És hora 
de que ens despertem i ens rebel·lem”. 
 
El 26 d’abril i juntament amb els moviments socials i les entitats: FOCAP, TSCAT, 
ALFICC, CONFAVC, FAVB, CAMFIC i amb el suport de la Marea Blanca de Catalunya, 
altres plataformes i milers de professionals i usuaris, fruit del Manifest de Can Viladet, 
han presentat un nou manifest amb una sèrie d’exigències dirigides al Departament 
de Salut, que consideren imprescindibles i urgents en un sistema d’atenció primària 
col·lapsat, i demanen a entitats, ciutadans i a tots els col·lectius en lluita, que 
s’uneixin a aquest nou manifest per defensar una atenció primària 100% pública, de 
qualitat i dotada de mitjans humans i materials per garantir el dret constitucional de 
la ciutadania a la protecció efectiva de la seva salut. 
 
Aquest manifest es un document de consens i unitat en defensa de l’atenció primària 
que demana l’adhesió individual i/o col·lectiva, i diu el següent: 
 
Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària segueix sent la germaneta 
pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de competències i la 
dotació pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada el 2008, amb les 
retallades pressupostàries que els governs van aplicar a partir del 2010, han 
comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega insuportable dels seus 
professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a l’atenció 
primària l’any 2010, hem passat al 14% l’any 2016. 
 
Els ciutadans han vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha 
prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera 
per a ser visitats pels seus professionals de referència. Això ha comportat la 
massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de l’atenció, 
característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les persones. 
Els professionals dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres, 
administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves 
possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i 
la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és la principal tecnologia que 
utilitzen els professionals, i la seva persona, l’instrument de treball. Sense temps i 
amb males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, fent patir tant 
als pacients com als professionals. 
 
Els nostres polítics i gestors s’han atipat de fer declaracions buides sobre la 
importància de l’atenció primària que s’han contradit sistemàticament amb la 
progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels 
professionals i la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i 
assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del 
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sistema sanitari. La idea d’un nou pla estratègic no ens dóna cap garantia que es 
produeixin canvis significatius en la dotació de personal i en la millora dels serveis. 
Una mostra d’això que diem és el fet que els pressupostos del 2017 per a Salut 
augmenten de 408 M. d’euros però només 27,6 M. (6,7%) seran destinats a l’atenció 
primària. 
 
En aquest context els companys del CAP Can Vidalet han encès l’espurna de la queixa 
i la indignació amb un manifest que han fet arribar al Departament de Salut i a la 
gerència de l’Institut Català de la Salut. Aquest manifest és l’expressió del malestar de 
tota l’atenció primària. 
 
Ha arribat el moment de dir prou. Per això ens hem unit les entitats signants per fer 
quatre demandes concretes: 
 

 1. Augment del pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de situar com a 
mínim en un 20% per progressar fins al desitjable 25%. Amb aquests recursos es 
pot plantejar una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció 
continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de 
prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes 
d’aquestes tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis 
han de passar a ser exercides per l’atenció primària, tant a les consultes com als 
domicilis i a la comunitat. 

 

 2. Fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar poder 
a l’atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, 
protocols i codis d’actuació en situacions específiques. Una mesura inicial és que 
sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves 
complementàries com de primeres visites de consultes externes. Els professionals 
d’atenció primària són els que millor coneixen la situació clínica del pacient en el 
moment de la derivació i les seves necessitats. Cal que els serveis d’atenció 
primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d’entrada al sistema en 
totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels 
seus problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de servei que 
necessiten en cada moment. Aquestes mesures milloren l’eficiència de tot el 
sistema i l’adequació de les seves intervencions. 

 

 3. Recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del 
2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves 
necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i 
familiar, permisos i baixes laborals). Alhora és imprescindible posar fi a la 
precarietat laboral, que afecta tant a professionals com a pacients perquè 
impedeix el desenvolupament de trajectòries vitals, disminueix la qualitat clínica, 
incrementa els errors i priva dels beneficis de la confiança que es construeix entre 
professional i pacient i de l’atenció longitudinal. S’haurà de fer una revisió de la 
ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de 
l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del 
territori. Aquest augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 135 

ciutadania demanda a l’atenció primària: Qualitat en la visita mèdica i infermera 
amb temps suficient per atendre adequadament i millora de l’accessibilitat al 
propi metge i infermera per als diferents problemes de salut. 

 

 4. Dotar d’autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia de 
gestió vol dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats 
prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció als 
ciutadans. Aquesta autonomia de gestió es pot aplicar dins d’un sistema de 
provisió pública de serveis sanitaris, com ja es fa als hospitals de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) que tenen autonomia per a gestionar el pressupost tenen 
assignat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a 
criteris clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels 
resultats i de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per 
decidir com organitzen el seu treball. Els directius han de ser reconeguts líders 
clínics que mantinguin activitat assistencial dins dels seus equips i que siguin triats 
amb transparència i participació significativa dels professionals de l’EAP. Calen 
unes direccions que formin part dels equips, siguin properes als professionals, 
puguin entendre les seves particularitats i puguin donar el suport que necessiten. 
Per això cal abolir les fórmules de concentració de les direccions de diferents 
equips. Aquestes mesures contribuiran a una major motivació, implicació i 
satisfacció dels professionals amb la seva feina. 
 
Sense aquestes demandes satisfetes, no serà possible que la ciutadania rebi 
l’atenció que necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les 
persones i la societat i en la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal, 
finançat a través d’impostos i amb la participació de la ciutadania que 
contemplava la reforma de l’atenció primària. Per això demanem que es 
produeixin de manera immediata i palpable acords i resolucions en aquesta 
direcció. Cal que el pla per revertir la pèrdua de professionals dels equips d’atenció 
primària sigui aprovat pel Parlament abans de l’estiu, per assegurar així un 
compromís polític compartit. Per tal d’acomplir aquest objectiu amb la màxima 
celeritat, i fer-lo factible dins el marc econòmic actual, el Departament de Salut 
aturarà qualsevol dels projectes en marxa que poden detreure pressupost de 
l’atenció primària. Cal que les mesures que no comporten un augment de despesa 
siguin posades en marxa de manera immediata. Demanem a la Conselleria que 
ens doni resposta a les nostres demandes establint compromisos concrets i 
terminis d’aplicació. 

 
És per tot l’anterior exposat, que la regidora no adscrita Maria Carmen López Álvarez, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport i fer difusió a aquest manifest, col·laborar amb les entitats 
signants, amb la ciutadania i les plataformes en defensa de la Sanitat, per aconseguir 
l’èxit d’aquestes reivindicacions impulsades pels moviments socials i entitats. 
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 Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) 

 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) 

 Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) 

 Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

 Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) 

 Rebel·lió Atenció Primària 

 Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFIC) 

 I el suport de la Marea Blanca de Catalunya, diferents Plataformes, milers de 
professionals i usuaris de la sanitat Pública de Catalunya. 

 
 
Segon.- Instar al govern de la Generalitat, al Departament de Salut i a la gerència de 
l’Institut Català de la Salut, (organismes al quals s’ha dirigit el Manifest), amb 
caràcter d’urgència, a atendre aquestes peticions donada la situació d’emergència en 
la qual es troba el sector de l’atenció primària. Les retallades, poden costar vides. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords i aquest suport a les entitats promotores abans 
citades, al Conseller de Salut de la Generalitat Antoni Comin, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, als Centres d’Atenció Primària del nostre municipi, a la 
Marea Blanca i Marea Pensionista de Cornellà de Llobregat, als sindicats CGT, CATAC-
IAC, CCOO i UGT, i a la Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Cornellà de 
Llobregat FAVCO. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre 
d’entrada 25459: 
... 
 
Addició com a tercer paràgraf de l’exposició de motius: 
 
Això continua, ja que a principis del mes d’abril el Conseller de Salut Antoni Comín, ha 
presentat un avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària 
amb càrrec a fons públics. Tot i que formalment es presenta per impulsar l’economia 
social i entitats sense afany de lucre, s’ha realitzat sense participació social i el 
departament de salut podrà continuar contractant empreses externes als serveis 
públics de salut, és a dir, continuarà mercantilitzant la sanitat pública. Moviments 
socials com la Marea Blanca, la plataforma PAICAM i l’organització Dempeus per la 
sanitat pública, ja s’han manifestat contraris a aquest avantprojecte. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:58:24 al 04:16:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=14304.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és acceptada per la Regidora No Adscrita senyora María Carmen 
López Álvarez, i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a la 
Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
A l’any 1985 es va aprovar el decret que establia les característiques de l’assistència 
primària, i no va ser fins al 1990 que es va aprovar la llei d’ordenació sanitària de 
Catalunya. Aquest decret de reforma de l’any 1985, que no s’ha acabat 
desenvolupant per la manca de recursos, ha anat empitjorant fins l’any 2010, any en 
què van començar les retallades, la principal víctima de les quals va ser l’atenció 
primària. 
 
A partir del 2000, es va produir una modificació de la reforma que va comportar una 
contenció en la despesa en sanitat i es van produir canvis en la gestió amb la 
introducció de fórmules de gestió privada en la sanitat pública. 
 
Això continua, ja que a principis del mes d’abril el Conseller de Salut Antoni Comín, ha 
presentat un avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària 
amb càrrec a fons públics. Tot i que formalment es presenta per impulsar l’economia 
social i entitats sense afany de lucre, s’ha realitzat sense participació social i el 
departament de salut podrà continuar contractant empreses externes als serveis 
públics de salut, és a dir, continuarà mercantilitzant la sanitat pública. Moviments 
socials com la Marea Blanca, la plataforma PAICAM i l’organització Dempeus per la 
sanitat pública, ja s’han manifestat contraris a aquest avantprojecte. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=14304.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=14304.0
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Desprès de 30 anys de reforma, la despesa ambulatòria pública és inferior a la 
mitjana europea mentre que la despesa ambulatòria privada és de les més altes 
d’Europa. 
 
Rebel·lió Atenció Primària és un moviment o millor dit, una revolta que comença al 
CAP de Can Viladet d’Esplugues de Llobregat, on els professionals d’aquest 
ambulatori van signar un manifest, l’anomenat “Manifest de Can Viladet”, en què 
denunciaven els efectes de les sagnants retallades i les reduccions de personal, i ara 
s’ha estès a tot el sector de l’atenció primària de la sanitat pública catalana. “És hora 
de que ens despertem i ens rebel·lem”. 
 
El 26 d’abril i juntament amb els moviments socials i les entitats: FOCAP, TSCAT, 
ALFICC, CONFAVC, FAVB, CAMFIC i amb el suport de la Marea Blanca de Catalunya, 
altres plataformes i milers de professionals i usuaris, fruit del Manifest de Can Viladet, 
han presentat un nou manifest amb una sèrie d’exigències dirigides al Departament 
de Salut, que consideren imprescindibles i urgents en un sistema d’atenció primària 
col·lapsat, i demanen a entitats, ciutadans i a tots els col·lectius en lluita, que 
s’uneixin a aquest nou manifest per defensar una atenció primària 100% pública, de 
qualitat i dotada de mitjans humans i materials per garantir el dret constitucional de 
la ciutadania a la protecció efectiva de la seva salut. 
 
Aquest manifest es un document de consens i unitat en defensa de l’atenció primària 
que demana l’adhesió individual i/o col·lectiva, i diu el següent: 
 
Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària segueix sent la germaneta 
pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de competències i la 
dotació pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada el 2008, amb les 
retallades pressupostàries que els governs van aplicar a partir del 2010, han 
comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega insuportable dels seus 
professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a l’atenció 
primària l’any 2010, hem passat al 14% l’any 2016. 
 
Els ciutadans han vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha 
prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera 
per a ser visitats pels seus professionals de referència. Això ha comportat la 
massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de l’atenció, 
característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les persones. 
Els professionals dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres, 
administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves 
possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i 
la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és la principal tecnologia que 
utilitzen els professionals, i la seva persona, l’instrument de treball. Sense temps i 
amb males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, fent patir tant 
als pacients com als professionals. 
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Els nostres polítics i gestors s’han atipat de fer declaracions buides sobre la 
importància de l’atenció primària que s’han contradit sistemàticament amb la 
progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels 
professionals i la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i 
assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del 
sistema sanitari. La idea d’un nou pla estratègic no ens dóna cap garantia que es 
produeixin canvis significatius en la dotació de personal i en la millora dels serveis. 
Una mostra d’això que diem és el fet que els pressupostos del 2017 per a Salut 
augmenten de 408 M. d’euros però només 27,6 M. (6,7%) seran destinats a l’atenció 
primària. 
 
En aquest context els companys del CAP Can Vidalet han encès l’espurna de la queixa 
i la indignació amb un manifest que han fet arribar al Departament de Salut i a la 
gerència de l’Institut Català de la Salut. Aquest manifest és l’expressió del malestar de 
tota l’atenció primària. 
 
Ha arribat el moment de dir prou. Per això ens hem unit les entitats signants per fer 
quatre demandes concretes: 
 

 1. Augment del pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de situar com a 
mínim en un 20% per progressar fins al desitjable 25%. Amb aquests recursos es 
pot plantejar una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció 
continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de 
prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes 
d’aquestes tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis 
han de passar a ser exercides per l’atenció primària, tant a les consultes com als 
domicilis i a la comunitat. 

 

 2. Fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar poder 
a l’atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, 
protocols i codis d’actuació en situacions específiques. Una mesura inicial és que 
sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves 
complementàries com de primeres visites de consultes externes. Els professionals 
d’atenció primària són els que millor coneixen la situació clínica del pacient en el 
moment de la derivació i les seves necessitats. Cal que els serveis d’atenció 
primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d’entrada al sistema en 
totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels 
seus problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de servei que 
necessiten en cada moment. Aquestes mesures milloren l’eficiència de tot el 
sistema i l’adequació de les seves intervencions. 

 

 3. Recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del 
2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves 
necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i 
familiar, permisos i baixes laborals). Alhora és imprescindible posar fi a la 
precarietat laboral, que afecta tant a professionals com a pacients perquè 
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impedeix el desenvolupament de trajectòries vitals, disminueix la qualitat clínica, 
incrementa els errors i priva dels beneficis de la confiança que es construeix entre 
professional i pacient i de l’atenció longitudinal. S’haurà de fer una revisió de la 
ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de 
l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del 
territori. Aquest augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la 
ciutadania demanda a l’atenció primària: Qualitat en la visita mèdica i infermera 
amb temps suficient per atendre adequadament i millora de l’accessibilitat al 
propi metge i infermera per als diferents problemes de salut. 

 

 4. Dotar d’autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia de 
gestió vol dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats 
prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció als 
ciutadans. Aquesta autonomia de gestió es pot aplicar dins d’un sistema de 
provisió pública de serveis sanitaris, com ja es fa als hospitals de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) que tenen autonomia per a gestionar el pressupost tenen 
assignat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a 
criteris clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels 
resultats i de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per 
decidir com organitzen el seu treball. Els directius han de ser reconeguts líders 
clínics que mantinguin activitat assistencial dins dels seus equips i que siguin triats 
amb transparència i participació significativa dels professionals de l’EAP. Calen 
unes direccions que formin part dels equips, siguin properes als professionals, 
puguin entendre les seves particularitats i puguin donar el suport que necessiten. 
Per això cal abolir les fórmules de concentració de les direccions de diferents 
equips. Aquestes mesures contribuiran a una major motivació, implicació i 
satisfacció dels professionals amb la seva feina. 
 
Sense aquestes demandes satisfetes, no serà possible que la ciutadania rebi 
l’atenció que necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les 
persones i la societat i en la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal, 
finançat a través d’impostos i amb la participació de la ciutadania que 
contemplava la reforma de l’atenció primària. Per això demanem que es 
produeixin de manera immediata i palpable acords i resolucions en aquesta 
direcció. Cal que el pla per revertir la pèrdua de professionals dels equips d’atenció 
primària sigui aprovat pel Parlament abans de l’estiu, per assegurar així un 
compromís polític compartit. Per tal d’acomplir aquest objectiu amb la màxima 
celeritat, i fer-lo factible dins el marc econòmic actual, el Departament de Salut 
aturarà qualsevol dels projectes en marxa que poden detreure pressupost de 
l’atenció primària. Cal que les mesures que no comporten un augment de despesa 
siguin posades en marxa de manera immediata. Demanem a la Conselleria que 
ens doni resposta a les nostres demandes establint compromisos concrets i 
terminis d’aplicació. 

 
És per tot l’anterior exposat, que la regidora no adscrita Maria Carmen López Álvarez, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Donar suport i fer difusió a aquest manifest, col·laborar amb les entitats 
signants, amb la ciutadania i les plataformes en defensa de la Sanitat, per aconseguir 
l’èxit d’aquestes reivindicacions impulsades pels moviments socials i entitats. 
 

 Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) 

 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) 

 Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) 

 Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

 Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) 

 Rebel·lió Atenció Primària 

 Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFIC) 

 I el suport de la Marea Blanca de Catalunya, diferents Plataformes, milers de 
professionals i usuaris de la sanitat Pública de Catalunya. 

 
 
Segon.- Instar al govern de la Generalitat, al Departament de Salut i a la gerència de 
l’Institut Català de la Salut, (organismes al quals s’ha dirigit el Manifest), amb 
caràcter d’urgència, a atendre aquestes peticions donada la situació d’emergència en 
la qual es troba el sector de l’atenció primària. Les retallades, poden costar vides. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords i aquest suport a les entitats promotores abans 
citades, al Conseller de Salut de la Generalitat Antoni Comin, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, als Centres d’Atenció Primària del nostre municipi, a la 
Marea Blanca i Marea Pensionista de Cornellà de Llobregat, als sindicats CGT, CATAC-
IAC, CCOO i UGT, i a la Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Cornellà de 
Llobregat FAVCO. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:16:59 al 04:29:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf
84f9e9c001e?startAt=15419.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’ha presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Els hi parla la família d’un jove de 25 anys d’aquesta ciutat que ha presentat una 
denúncia per una actuació per part de 4 efectius de la coneguda popularment com a 
“Antidisturbis” de la Guàrdia Urbana, que patrullen en una furgoneta. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=15419.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015cf84f9e9c001e?startAt=15419.0
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Aquesta actuació figura a l’informe 2016 del Síndic amb número d’expedient 
2016262Q. A conseqüència d’aquesta violenta actuació, presumptament aquest noi 
ha perdut definitivament la visió d’un ull. 
 
Trobem indignant que aquest consistori hagi dictat una resolució sancionadora per 
denúncia administrativa dels agents, amb unes al·legacions tan contundents. 
Nosaltres ens imaginem el perquè, i vostès saben perfectament com funciona aquesta 
unitat. 
 
És per això que pensem que fan molt de mal a la ciutadania de Cornellà així com a la 
resta d’agents de la Guàrdia Urbana que no tenen res a veure amb aquest grup, i que 
per culpa d’aquest cos, estan agafant mala fama sense merèixer-ho, malgrat que 
compleixen amb efectivitat i diàriament la seva tasca. 
 
Els recomanem que es llegeixen l’article 404 del codi penal sobre el delicte de 
Prevaricació administrativa. Així com les sentències 152/2015, 440/2015 i 815/2017 
del Tribunal Suprem, les quals aprofundeixen en aquest tipus de delictes. 
 
Ho estem veient cada dia, no hi ha més cec que el que no vol veure i parlant de cecs, 
tot just avui fa un any que presumptament va rebre una pallissa per part d’aquests 
agents i com vostès ja saben, ha perdut completament la visió d’un ull. 
 
Finalment i afortunadament, el Síndic va emetre una resolució amb data del 10 de 
maig de 2017 en la qual havia detectat serioses anomalies que posen en dubte 
l’actuació dels agents i la presumpció de veracitat que els assisteix. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Com a familiars afectats i adolorits, tant per veure un fill en aquestes condicions, com 
pel tracte rebut, preguem a tots els grups polítics d’aquest ajuntament, dediquin un 
espai del seu temps per a llegir i reflexionar sobre aquest cas amb la documentació 
que els hi farem entrega. 
 
És més fàcil escoltar, investigar i resoldre els problemes d’una manera justa perquè 
no es tornin a repetir, que tapar, mentir i falsejar perquè al final, tot surt a la llum, i és 
molt pitjor. 
 
Perquè nosaltres no pararem fins a obtenir la justícia que mereixem. 

... 
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Primera Pregunta 
... 
 
D’acord amb l’article 14 del Decret 179/2015 de 4 d’agost, s’ha obert una informació 
reservada per esclarir els fets? 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Per què aquest Consistori no s’ha posat en contacte amb aquesta família per 
preocupar-se d’aquest ciutadà, tenint en compte que és un jove que ha quedat cec 
d’un ull per tota la vida?. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del Partit Popular (PP) 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat el present prec amb número de registre 24288, que 
una vegada traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
En el present mandat el Ple de Cornellà ha anat denunciant de manera directa o 
indirecta el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb l'Ajuntament per 
diferents concepte així com, fins i tot, es va aprovar pel Ple la reclamació judicial si 
calgués per aconseguir l'efectiu pagament de la mateixa. 
 
Per aquest motiu, aquest Grup Municipal Prega que es doni trasllat de les actuacions 
judicials que s'hagin interposat contra la Generalitat per al cobrament del deute que 
aquesta manté amb l'Ajuntament de Cornellà 

.... 
 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat la present pregunta amb número de registre 24286, 
que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Aquest any les altes temperatures conseqüència de l’estació estival s’han avançat 
unes setmanes, havent sofert ja la primera onada de calor severa de la temporada. 
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Quin dubte hi ha que els efectes d’una onada de calor als col·lectius de gent gran i 
nens/es poden ser extremadament greus i, inclús, poden acabar ocasionant la mort 
com a conseqüència d’un cop de calor, motiu pel qual, formulem la següent pregunta: 
 
- Si existeix protocol de prevenció i actuació a la temporada d’estiu i, especialment, 

en dates en les que la previsió meteorològica indica altes temperatures. 
 
- En cas d’existir aquest protocol, en què consisteix. 
 
- Per últim, i a la vista de que s’han avançat les altes temperatures unes setmanes, 

si en cas d’existir aquest protocol, s’ha avançat la seva execució. 

... 
 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
Com resposta al seu prec presentat amb data 21 de juny i formulat mitjançant escrit 
amb número de registre d’entrada a l’Ajuntament de Cornellà 24286, l’informo que: 
 
Des del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Cornellà s’impulsen 
actuacions per a prevenir els possibles efectes nocius provocats per l’excés de 
temperatures en persones majors de 75 anys que viuen soles o acompanyades 
d’altres persones d’edat avançada. 
 
Aquestes actuacions són: 
 

 En el cas de persones usuàries del servei de Teleassistència, és l’empresa 
prestadora del servei qui es posa en contacte amb elles. 

 

 En el cas de les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària, són les 
empreses prestadores del servei les que realitzen el seguiment, tal com recull el 
plec de condicions tècniques. 

 

 Des de la Fundació per les Persones Dependents s’informa a la resta de persones 
majors de 75 anys que no són usuàries dels serveis mencionats anteriorment. 

 
L’objectiu d’aquestes actuacions és fer un seguiment i contactar telefònicament amb 
les persones de major risc per a verificar el seu estat i recordar els hàbits a seguir 
durant el període estiuenc. 
 
Respecte a si s’ha avançat la Campanya, sí s’ha començat a treballar abans que anys 
anteriors. 

... 
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
L'escola Ignasi Iglesias, tot i ser de construcció nova comparada amb altres escoles 
de la ciutat, i tenir un bon espai de pati, aquest disposa de molt poques zones 
d'ombra: a la zona de 0-3 hi han arbres, però no són suficients perquè tot l'espai 
disposi d'ombra, en el cas del pati dels "grans", només hi han arbres a la zona del 
costat del sorral i, a excepció de les ombres que projecta la porxada de pocs metres la 
resta del pati no en disposa de cap tipus. A tenir en compte que la porxada és de pocs 
metres degut a l'arquitectura del propi edifici, en comparació a altres escoles, altres sí 
que disposen de porxades més grans on els nens i les nenes es poden refugiar del sol i 
de la pluja, i evadir-se jugant a l'exterior de les aules. 
 
En resum, per la quantitat d'alumnat del centre, són completament insuficients els 
espais d'ombra que hi han al pati, obligant molts cops a haver de quedar-se a les 
aules. (S'ha donat el cas que hi 2 nens han hagut de ser recollits pels seus pares per 
excés de sol) 
 
Tenint en compte que el pati de l'escola, a banda de fer-ne ús el propi alumnat en 
període lectiu, també s'aprofita l'espai als casals d'estiu de la pròpia escola, que pot 
arribar a juntar 160 nens, també en fa ús l'esplai Mowgli i és un dels patis oberts de la 
ciutat; per tant es fa evident que la problemàtica no afecta tan sols a l'alumnat de 
l'escola, sinó que afecta a molts nens i nenes de la ciutat. 
 
En reiterades situacions, l'AMPA de l'escola Ignasi Iglesias ha demanat en reunions 
amb tècnics i responsables de l'ajuntament que es posi solució al problema de la falta 
d'ombra, i ara han presentat gairebé 800 signatures amb la petició, alhora que també 
han presentat la proposta als pressupostos participatius per col·locar ombres al pati. 
 
Preguem s'iniciïn els tràmits per estudiar la problemàtica i fer un projecte per posar-hi 
solució el més aviat possible, tenint en compte en la propera modificació de crèdit 
l'import necessari per implementar les modificacions necessàries perquè el proper 
curs escolar els nens i nenes de l'escola puguin gaudir del pati en condicions òptimes.  
 
Mentre no es pugui posar solució de manera definitiva al problema, buscar i realitzar 
una alternativa provisional. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
S’estan realitzant les obres del Col·lector IV i com ja s’ha comentat en diverses 
reunions, és una obra llarga i que no és visible exteriorment. Una part del carrer 
Travessera està actualment tallat per poder accedir al col·lector i l’espai entre el Pisa i 
el Caprabo s’utilitza com a magatzem. 
 
Molts dels veïns i veïnes desconeixen completament quin tipus d’obres són les que es 
realitzen allí ja que no veuen que s’està fent. La sensació general és que no s’està fent 
res. Això porta a comentaris crítics, sobretot a les xarxes socials. Preguem es pengi un 
cartell a la zona de les obres que especifiqui exactament el tipus d’obra que es 
realitza i s’enviï una circular/ban a les cases més properes a l’obra per posar en 
coneixement el perquè de la situació. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Al pati de l’escola Mediterrània, a tocar amb l’escola Gaudí, hi ha un terraplè una 
mica elevat on hi han una sèrie d’arbres. Els nens i nenes pujaven al terraplè i jugaven 
amb les pedres, després d’algunes queixes que demanaven una solució perquè els 
nens i nenes no es fessin mal, la solució de l’equip de govern ha estat cimentar aquest 
espai, on encara hi són els arbres per, segons ells, evitar que els nens i nenes juguin 
amb les pedres i es puguin fer mal amb el terraplè. 
 
Però aquesta mal anomenada “solució” ha generat més polèmica, ara si pugen al 
terraplè i cauen encara es poden fer mal degut a l’aspresa del ciment col·locat, a 
banda de la desnaturalització de l’acció: posar ciment on hi han arbres. Un altre dels 
despropòsits, no parlen tan de Cornellà Natura? això és precisament el contrari. 
Alhora que el que s’hauria de potenciar és que els infants, nens i nenes tinguin 
contacte directe amb la natura i puguin experimentar amb ella i no pas construir patis 
de ciment. 
 
Quin ha estat l’import de la col·locació d’aquest ciment? Quina nova solució s’haurà 
de donar que sigui realment efectiva, quan està previst aplicar-la i quin nou cost 
suposarà? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
L’edifici municipal Roger de Llúria allotja diversos serveis, alguns municipals i altres 
que no ho són: Aprodico, Serveis Territorials d’Educació, Serveis Socials, Servei Local 
de Català, el Casal de Joves La Forsa i la Cofradia del Cristo de la Buena Muerte. 
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Per accedir a l’edifici tots els serveis, excepte Serveis Socials, que té una entrada 
alternativa, accedeixen per la mateixa porta, l’obertura i el tancament de la qual 
depèn d’un conserge municipal, que en aquest cas, gairebé mai és a l’edifici, això 
provoca situacions com la d’aquest matí, que no és un cas aïllat, sinó reiterat en el 
temps: a les 8.45h del matí encara no hi havia ningú per obrir la porta de l’edifici, i els 
treballadors i treballadores de diversos serveis han hagut d’esperar des de les 8h que 
arribés una altra persona amb una clau mestra per accedir a l’interior. A més a més, a 
les 9.15h arriben també alumnes dels cursos de català i alguna vegada han hagut de 
començar les classes més tard perquè l’accés a l’edifici estava tancat, tot i que això 
ara fa temps que no passa. 
 
Alhora, en no haver-hi físicament un conserge durant algunes franges horàries, hi ha 
un problema de seguretat i de responsabilitat: no hi ha un control de qui accedeix o 
surt de l’edifici, entre els quals els nens i nenes de l’escola Torre de la Miranda o del 
casal d’estiu; això pot produir situacions de perill, que algun nen/a es faci mal, que hi 
hagi bretolades o que algú pugui ocasionar algun desperfecte a l’edifici.  
 
Per tant, hi ha un problema pel que fa a la gestió de l’accés i sortida de l’edifici que 
perjudica diversos serveis, així com un problema de seguretat i responsabilitat. 
 
Quines mesures es pretenen aplicar per solucionar el problema i quan? 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (C’s) 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment un prec: 
... 
 
Preguem que l’equip de govern tingui en compte establir plans o proves pilot previ a 
obres que repercuteixen amb un gran impacte de mobilitat als veïns de Cornellà, per 
poder valorar-la correctament la seva intervenció. 

... 
 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment un prec, que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Preguem l’actuació urgent del Departament d’Espai Públic a la zona infantil del carrer 
Granada, degut al seu deteriorament i mal estat. 
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A més també de l’actuació i adequació de les voreres dels carrers Cádiz i Sevilla que es 
troben en un estat molt precari amb rajoles aixecades, estat que pot provocar 
accidents als vianants que passin per elles. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En referència a uns incendis que es van generar ahir a uns solars abandonats, però de 
propietat privada per part d’empreses al passeig dels Ferrocarrils. Creiem que són els 
números 14, 16 i 15 i 19. Que degut a que estan en una condicions de deixadesa total, 
de brutícia i que semblen més que siguin el vertader de la ciutat, es van iniciar uns 
petits incendis que van afectar als patis de les vivendes dels veïns dels costats. 
 
I demanem a l’equip de govern, tal i com ens han fet arribar aquests veïns,      que es 
demani a aquestes empreses la neteja dels solars, que aproximadament deu fer uns 
quatre anys que no s’ha fet i que ja fa uns set anys, aproximadament, que també va 
haver un incendi a la mateixa zona. 

... 
 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Ahir va ser 28 de juny, dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, transsexual i 
intersexual. Malauradament encara es continuen patint situacions de legibitifòbia dia 
rere dia, com tenen coneixement l’Observatori contra Homofòbia i la Tinent d’Alcalde 
també en aquest Ajuntament, s’han produït casos de legibitifòbia. 
 
Entenem que, evidentment, no hem de culpabilitzar als treballadors i treballadores 
sinó que s’ha de fer una tasca formativa. En aquest sentit, anava la moció que es va 
aprovar fa ara mateix dos anys, en que es parlava de desplegar la llei 11/2014, també 
el seu esperit en l’àmbit municipal incloent aquest caràcter de formació dels 
treballadors i treballadores municipals. 
 
La setmana passada teníem una conversa amb la Regidora en la que ens deia que 
s’estava a l’espera de recursos tècnics per part de la Diputació. Llavors la pregunta 
que volíem formular o el que voldríem saber és, quins són aquests recursos tècnics, 
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quin és el coneixement que tenim, si arribaran aviat. També voldríem saber què s’ha 
fet durant aquests dos anys des de que es va aprovar la moció, si no s’han buscat 
fórmules alternatives, com per exemple, treballar amb entitats que poden oferir 
aquesta formació, entitats del col·lectiu LGBTI. I/o si es pensa fer durant els propers 
mesos si no arriben aquests recursos tècnics de la Diputació. 

... 
 
 
Resposta de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Ho farem, t’ho asseguro jo, vinguin o no vinguin de la Diputació. 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-tres hores i trenta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 29 de juny de 2017, la qual ha estat aprovada en data 20 de juliol de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 21 de juliol de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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